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جح

باتک تاصخشم 

فسوی یئاضر ، هسانشرس : 
يدیعس اضرمالغ  همدقم  اب  یئاضر ؛ فسوی  هتشون  جح / روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1385 رعشم ، نارهت :  رشن :  تاصخشم 
ص 193 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر  29000-008-540-964 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیون  تسرهف  تشاددای : 
سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

نرق 20 تحایس --  ریس و  يدوعس --  ناتسبرع  عوضوم : 
تارطاخ جح --  عوضوم : 

تارطاخ يدوعس --  ناتسبرع  اهرفس --  فسوی --  ییاضر ، عوضوم : 
اههمانرفس عوضوم : 

1274  - 1367 اضرمالغ ، يدیعس ، هدوزفا :  هسانش 
DS208/ر53ح3 هرگنک :  يدنب  هدر 

915/380453 ییوید :  يدنب  هدر 
م15378-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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9 ص :

علطم

نامیا وترپ  رد  اریز  دوشیم  هدرمـش  نامیا  خـیرات و  لصفرـس  دـیحوت و  نامرهق  قح  هب  هک  دربیم  مان  میهاربا  مان  هب  يدرم  زا  میرک  نآرق 
زور رد  تسرپتب ، هارمگ و  ياهعماـج  یتدـیقع  يورین  لـباقم  رد  دورمن و  ماـن  هب  یتوغاـط  بیهم  تردـق  ربارب  زا  خـسار  یمزع  اـب  يوق 

ار اهتب  دش و  هدکتب  دراو  تراسج  لامک  اب  هتـشادرب  يربت  وا  دندوب ، حـیرفت  مرگرـس  جراخ  رد  هدومن و  تولخ  ار  رهـش  مدرم ، هک  ینیعم 
داد رگید  یتروص  ار  خیرات  هناعاجش ، لمع  نیا  اب  دش و  جراخ  هناختب  زا  تخیوآ و  گرزب  تب  ندرگ  رب  ار  نآ  سپس  تسکش و  مه  رد 

سپ نیا  زا  دیدرگ و  یتسرپصخش  یتسرپتب و  لهج و  هفاخس و  هفارخ و  نیشناج  رکف  مهف و  روعـش و  قطنم و  لقع و  هک  درک  مالعا  و 
دنهاوخ دنمهرهب  تایح  تمعن  زا  تسیز و  دنهاوخ  دازآ  یتسرپصخـش  یتسرپتب و  نیگنـس  راب  ریز  زا  یتسرپهناگی  هانپ  رد  ناهج  مدرم 

. دش
لمع نینچ  يارب  يدورمن  تموکح  تردق  هک  یتازاجم 
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10 ص :
میهاربا نآرق ، حیرـصت  هب  دندرک و  مادقا  لمع  نیا  هب  دوش . هتخادنا  شتآ  رد  دـیاب  نکـشتب  میهاربا  هک  دوب  نآ  درک  نییعت  ياهناروسج 

. تفای تاجن  شتآ  زا 
، داد ماجنا  هنادرم  ار  یبلـس  لمع  نآ  هک  نیمه  ّالا ،»  » ربارب رد  ال »  » ریذـپانللخ لصا  مکح  هب  درکن و  اـفتکا  لـمع  نیا  هب  دـیحوت  ناـمرهق 

. دزورفارب ار  یتسرپهناگی  لعشم  دیامن و  يراذگهیاپ  ار  شدیواج  تلاسر  هار  نیا  زا  دنک و  مادقا  ّالا »  » تبثم لمع  هب  ات  تفای  تیرومأم 
هاگنآ دش ، ناتـسبرع  یهار  درک و  كرت  ار  هدلک  روشک  ینعی  ناهج ، زور  نآ  گنهرف  ندمت و  زکرم  سپ  نیا  زا  دـیحوت  گرزب  نامرهق 

: درک ضرع  ادخ  هب  رما  نایاپ  رد  داهن و  ناینب  ار  هبعک  سدقم  يانب  لیعامسا  شرسپ  هارمه  دمآ و  دورف  همظعم  هکم  یلعف  لحم  رد 
ناشرادروخرب اههویم  همه  زا  هدـب و  رارق  ماهداد ) تنوکـس  هکم  رد  ار  اهنآ  هک  نم  هیرذ   ) اهنآ قشاع  ار  مدرم  زا  ياهدـع  ياهلد  ایادـخ  »

: تسا هتفهن  یتازجعم  هچ  هیآ  نیا  رد  هک  دیئامرف  هجوت   (1) .« زاس
هب ار  اهنآ  هکم  ترایز  قشع  دوشیم و  لوحتم  اهلد  نیعم ، مسوم  رد  لاس  ره  هدـش و  باجتـسم  زورما  اـت  زور  نآ  زا  میهاربا  ياـعد  - 1

. دزادنایم هار 

37 میهاربا : - 1
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11 ص :
. دوشیم هدید  ناهج  رسارس  زا  کشخ  هرد  نآ  رد  هزات  ياههویم  - 2

. دیامنیم تباث  ار  میهاربا  یناحور  تیصخش  ماقم و  اعد  نیا  تباجا  - 3
یکـش رکنم ، چیه  يارب  دوشیم ، هدوزفا  هکم  راوز  دادـعت  رب  لاس  ره  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تساوخرد  نیا  تباجا  میهاربا و  تساوخرد  - 4

هچ ار  اهناوراک  نیا  هنرگو  دراد ، دوجو  هدومن  حیرـصت  میرک  نآرق  هک  یفاصوا  نامه  اـب  ییادـخ  ناـهج  نیا  رد  هک  دراذـگیمن  یقاـب 
؟ دنکیم زیهجت  یلماع 

اب يرکفنشور  لدنشور و  درم  هک  هلاسر  نیا  رب  ياهمدقم  نتشاگن  يارب  نوچ  دمآ ، ملق  نابز  هب  هک  یمهم  يانعم  نیا  زا  رظنفرص  يراب ،
راصتخا تیاعر  اب  لامجا  هب  هدرک و  افتکا  هراشا  نیمه  هب  میامن ، هفاضا  نآ  رب  یتارطاخ  هک  دناهدومرف  رما  هتشاد ، موقرم  مامت  یگتـسیاش 

. مناسریم ناگدنناوخ  ضرع  هب  جح  كرابم  رفس  هب  عجار  یتاکن 
قداص ماما  ترـضح  هک  نیا  تبـسانم  هب  تسا و  سوسحم  نآ  يونعم  يویند و  حـلاصم  عفانم و  هک  تسا  یـضئارف  هلمج  زا  جـح  هضیرف 

موشیم و روآدای  ار  ثیدح  نآ  نمیت  كربت و  ناونعهب  دناهدومرف ، حیـضوت  یلئاس  يارب  ار  نآ  یگنهرف  يداصتقا و  حلاصم  مالـسلا  هیلع 
. مزادرپیم يرگید  تاکن  تارطاخ و  نایب  هب  سپس 

: تسا نینچ  ترضح  نآ  كرابم  نایب 
هکم رد  برغ  قرش و  زا  هک  تسا  هداد  روتسد  مدرم  هب  دنوادخ 
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12 ص :
زا ار  یناگرزاب  ياهالاک  یتلم  ره  و  دراد ) رب  رد  ار  یحلاصم  هچ  ندـش  انـشآ  دـیئامرف  هظحالم   ) دـنوش انـشآ  رگیدـکی  اـب  اـت  دـنیآ  درگ 

دندرگ انشآ  وا  ثیداحا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  راثآ  اب  مدرم  ات  تسا  هداد  جح  روتسد  ادخ  دننک . لقتنم  رگید  هطقن  هب  ياهطقن 
لحم ياهالاک  روحم  رب  اهنت  نانآ  تراجت  دـننامب و  دوخ  هاگداز  رد  اهنت  یتلم  موق و  هاـگره  دوشن . شومارف  وا  ياهتنـس  اهروتـسد و  و 
لتخم عفاـنم  بلج  تراـجت و  عضو  دـندرگیم ، ناریو  اهرهـش  دـنوشیم ، دوباـن  هاـبت و  دنـشیدنیب ) ناـشدوخ  هب  اـهنت  و   ) دـنزب رود  دوخ 

هک نـیا  يارب   (1). جـح رارـسا  زا  ياهشوگ  تسا  نیا  دوشیم ، هدرپـس  یـشومارف  تسد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  راـبخا  ددرگیم و 
هنوگنامه سدقم ، هفیظو  نیا  يارجا  زا  يدنمهرهب  تدابع و  رظن  زا  تفگ  دیاب  دنیامرف ، هجوت  يرگید  تارطاخ  تاکن و  هب  ناگدنناوخ 

رـسارس رد  میربیم ، هرهب  تذل و  هعمج  زامن  هماقا  زا  ًاصاصتخا  هعمج  زور  رد  مییوجیم و  برقت  لاعتم  يادخ  هب  هناگجنپ  تاقوا  رد  هک 
يادخ اب  ون  زا  ات  دوشیم  هداد  ام  هب  یتصرف  میوشیم و  ریهطت  یصاخ  وحن  هب  یئزج ، ياهروتسد  ماجنا  جح و  رفس  نمض  یگدنز  نارود 

، دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هکنانچ  میوش و  نامیشپ  هتشذگ  تافارحنا  زا  میـشوکب و  یناسنا  فئاظو  يارجا  رد  میدنبب ، نامیپ  دهع و  لاعتم 
ای يداصتقا  ياهتباقر  ای  یتاقبط  عازن  ای  يداژن  گنج  هک  یطیحم  رد  میوش و  انشآ  برغ  قرش و  ناناملسم  اب 

ص 9 ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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13 ص :
نیمه و  میزاس ، هاگآ  زین  ار  نارگید  تعجارم ، رد  میریگارف و  ار  یتیبرت  بتکم  سرد  نیرتیلاـع  درادـن ، دوجو  یـسایس  ياهشکمـشک 

زا ار  مالـسا  یناـهج  يردارب  نیئآ  هصـالخ  روـط  هب  مییآرب و  جـالع  هراـچ و  ددـص  رد  میدـش ، هاـگآ  ناناملـسم  یلمع  ياـهدرد  هب  هـک 
هکم عاـمتجا  رد  ار  يرـشب  لوعجم  تازاـیتما  همه  نوچ  میهد و  رارق  تربع  سرد  میاهدـید  مشچ  اـب  هک  ار  یئارغـص  تماـیق  میریگرس و 

ماجنا تلوهـس  اب  ار  یناسنا  فئاظو  مینیبب و  هکم  سدقم  طیحم  رد  ار  دوخ  هشیمه  ات  میـشوکب  رمع  هدنامیقاب  يارب  میاهتـشاگنا ، هرخـسم 
 ... میشاب هنوگنآ  زین  یلومعم  یعامتجا  طیحم  رد  میرادروخرب ، تبحم  رهم و  افو و  افص و  زا  یناحور  طیحم  نآ  رد  هکنانچمه  میهد و 

یمیظع نأش  تسا و  لاعتم  يادـخ  تدابع  نیرتمهم  هلأسم  نیا  هک  دـید  میهاوخ  میرگنب  جـح  عوضوم  هب  يرگید  رظن  اـب  هک  یتقو  زاـب  و 
هداوناخ تراجت و  راک و  بسک و  یـصخش  هک  دراد  لیلد  هچ  دشابن ، لاعتم  يادخ  تبحم  هاگیاج  ناسنا  بلق  رگا  هک ، نیا  لیلد  هب  دراد 

؟ درخب ناج  هب  ار  ینالوط  رفس  تقشم  جنر و  دنک و  كرت  ار  شناتسود  و 
رتشیب شیافص  قشع و  هفطاع  دیازفایم و  شصالخا  رب  دوشیم ، رتکیدزن  هکم  هب  هچ  ره  تسا و  صخش  صالخا  هناشن  جح  رفـس  سپ 

ساـسحا ددرگیم و  نامیـشپ  هتـشذگ  ناـهانگ  زا  دوشیم و  رازیب  هاـنگ  تیـصعم و  زا  شلد  قوـش ، هبذاـج  نتفرگ  ینوزف  اـب  دوـشیم و 
يارب سپ  دهدیمن ، وشوتسش  ار  وا  يزیچ  تمادن  کشا  زج  هک  دنکیم 
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14 ص :
صیخشت یبوخ  هب  دنکیم و  سح  ار  دوخ  یعقاو  تیـصخش  یلاح  نینچ  رد  ددرگیم . لسوتم  رافغتـسا  مشچ و  کشا  هب  شیوخ  ریهطت 

رد همانرفس  نیا  هیامنارگ  هدنـسیون  هک  نانچ  تساهنیا ، لاثما  یپ و  گر و  ناوختـسا و  تسوپ و  تشوگ و  یتشم  زا  رتارف  وا  هک  دهدیم 
هدومن روصم  ذـغاک  يور  رب  هتـشاد  هک  ار  یجارعم  هدومرف و  كرد  ار  یتالاح  نانچ  ینم ، تاقیم و  رعـشم و  تافرع و  نوگانوگ  فقاوم 

هلیـسو و نیرتگرزب  یناـهج - توـخا  تـیبرت  يارب  یناـگمه - يراـکمه  تـبحم و  داـحتا و  جـح ، رفـس  رد  هتـشذگ  اـهنیا  زا   (1). تسا
. دسانشیم دنیبیم و  هدش  قلخ  هک  هنوگنآ  ار  دوخ  سدقم  ماقم  نیا  رد  ناسنا  مالک ، هصالخ  تسا و  قیرط  نیرترثؤم 

یسیلگنا يوناب  کی  تارطاخ  دیسر و  متسد  هب  یچارک )  ) مالسا ناهج  هلجم  مدوب  جح  رفس  تارطاخ  يروآعمج  لوغشم  هک  اهزور  نیا 
. میازفیب روکذم  تاکن  رب  ار  نآ  هصالخ  هک  رتهب  هچ  دومن . بلج  ار  مهجوت  جح  هنیمز  رد 

: تسا هتشون  نینچ  زمیات  هلجم  رد  ناملسم - رکف  باتک  فلؤم  دروفسکا - هاگشناد  هب  هتسباو  يداو ، سلراچ  رتکد  وناب 
هکم هبذاج )  ) سیطانغم زا  دنک ، یگدنز  مالسا  ناهج  زا  ياهشوگ  ره  رد  هک  یسک  ره  میآیم ، دایز  ناهانگ  اب  رود  نیمزرس  زا  نم  »

دییامرف هعلاطم  يرتشیب  هجوت  تقد و  اب  ار  تمسق  نآ  تسا  راوازس  - 1
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لاح رد  دـنوریم . هکم  هب  هدومن و  عادو  ناکیدزن  ناتـسود و  زا  مدرم  بیدنارـس ، ات  هتفرگ  هیرجین  یحاون  لین و  لحاس  زا  دراد . یهاگآ 

مالسا هک  يراگزور  رد  دنیشنیم ، نیمز  رب  هدج  هاگدورف  رد  امیپاوه  اههد  يزور  دنوریم و  هکم  هب  امیپاوه  هلیسو  هب  مدرم  رتشیب  رضاح 
تـسا ینعم  نیا  هب  هداس  ياهبنپ  هماج  ود  ندیـشوپ  دریگیم ، ینوزف  هک  راوز  هدع  دریگیم ، رارق  یبهذمال  هلمح  دروم  نایدا  ریاس  دـننام 

مکح رد  هچراپ  ود  نیا  ندرک  رب  رد  زین  تسا و  هدـنکفا  رود  هب  ار  یتاقبط  تایـصوصخ  يداژن و  تازایتما  هنوگهمه  هماـج ، هدنـشوپ  هک 
. تسا دهع  دیدجت  زور  يارب  ندش  هدامآ 

. میربارب رگیدکی  اب  همه  ادخ ، ربارب  رد  تلم و  کی  مکح  رد  مه  اب  همه  ام  تفگ : تشگیم  رب  هکم  زا  هک  يرصم  يوناب  کی 
رب رد  دیفـس  هماج  هک  نمؤم  درف  نارازه  دوشیم و  هدـید  نویزیولت  رد  هایـس  ساـبل  اـب  هبعک  هک  دـننیبیم  همه  ار  جـح  ینوریب  ياـههولج 

. دنوشیم هدید  زین  دننکیم ) فاوط   ) دنخرچیم هبعک  رود  دناهدرک و 
؟ دنکیم راداو  راک  نیا  هب  عونتم  ياههشیر  نوگانوگ و  ياهداژن  زا  ار  هدننکفاوط  تیعمج  نیا  یلماع  هچ  دیسرپ  دیاب 

. دریگیم نشج  ار  زور  نآ  یناملسم  ره  هک  تسا  نابرق  دیع  زور  جح  رئاعش  جوا  هطقن 
دشاب هکم  رد  هچ  ناملسم  يارب  زور  نیا  دنک . ینابرق  ادخ  هار  رد  ار  شرسپ  تساوخیم  هک  دوشیم  هتشاد  اپ  رب  میهاربا  دای  هب  نشج  نیا 

نیا هب  ادخ  هار  رد  میهاربا  ینابرق  تسا . دیع  هّکم  ریغ  رد  هچ  و 
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. دنک لوبق  ار  نآ  ادخ  هک  ياهنوگ  هب  دیامن ، میدقت  ادخ  هار  رد  دیاب  ار  شایگدنز  ینعی  دوخ  ییاراد  نیرتزیزع  ناسنا  هک  تسا  ینعم 

يروآدای دـیاب  زین  نآ  رگید  هبنج  ود  ادـخ ، نامرف  ربارب  رد  هدـنب  قلطم  تعاطا  زا  تسا  ترابع  یلک  روط  هب  جـح  یلـصا  توعد  نیاربانب 
. دننک تیاعر  دیاب  ار  ینعم  نیا  مالسا  تما  دارفا  همه  هشیمه و  ینعی  نآ ، میمعت  تدابع و  نیا  رارمتسا  زا  تسا  ترابع  نآ  دوش و 

. تسا هدوب  لومعم  نونک  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  نارود  زا  هک  تسا  نامه  هکم  رئاعش 
همه نایم  تاطابترا  هکبـش  هک  تسا  هتـشاد  یجیاتن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  زا  دـعب  ياهلاس  رـسارس  رد  جـح  لـمع  رارمتـسا 
تیب نایم  یتایح  هطبار  یعون  هراومه  دـیئامرف ) هجوت   ) تسا هدرک  ظفح  زورما  ات  هتـشاد ، هک  یـشرتسگ  اـب  ار  مالـسا  ناـهج  ياهتمـسق 

. تسا هدوب  رارقرب  مالسا ، سدقم  زکرم  هس  ناونع  هب  هنیدم  هکم و  سدقملا و 
جح رئاعـش  ماجنا  زا  دـعب  ياهزور  رد  دوشیم . هدـهاشم  یبوخ  هب  هکم  نیرئاز  عاـمتجا  رد  دـنربارب ، رگیدـکی  اـب  ناناملـسم  همه  هک  نیا 

هب زایتما  نیا  لیـصحت  ییاهنت  هب  يرئاز  ره  يارب  دنراد ، يدعاسم  طیحم  تصرف و  رگیدـکی  اب  رظن  لدابت  يارب  ناققحم ، نارادمتـسایس و 
ار شبلق  هک  دشاب  نآ  شدوصقم  دریگب و  رظن  رد  ار  هداوناخ  تاجایتحا  دیاب  رئاز  تسا ، یتخـس  شیامزآ  جح  اریز  تسین  رـسیم  تلوهس 

. دنک شومارف  ار  نارگید  شجنر  ای  تموصخ  عون  ره  دنک و  كاپ 
: دیوگیم نینچ  هراب  نیا  رد  هاگشناد  ناداتسا  زا  یکی 
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رهـش و زا  ندش  جراخ  اب  دشاب ، تولخ  هک  مورب  هکم  هب  یعقوم  هرابود  مهدیم  حیجرت  داد و  رارق  ریثأت  تحت  ارم  تدش  هب  هکم  ياههوک 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  هک  هوک  زا  ياهطقن  نآ  هب  نتفر  نتفرگ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ریـس  طخ  بش و  کنخ  ياوه  رد  یگدننار 
زورما نانیشنرهش  هک  دهدیم  تسد  ناسنا  هب  یمیرکت  مارتحا و  تلاح  هدشیم ، هدامآ  یحو  شریذپ  يارب  هتشاد و  تلزع  اجنآ  رد  هلآ  و 
لزاـن یحو  رگید  ناربمغیپ  میهاربا و  رب  خالگنـس  زا  رپ  نیمزرـس  رد  ناگراتـس  شباـت  ریز  لاـعتم  يادـخ  دـنمورحم ، تذـل  نآ  كرد  زا 

دیع دنیوگب : دنهد و  کیربت  ار  دوخ  ناملـسم  ناگیاسمه  ًابلق  دنـشاب و  رازگـساپس  دیحوت  ناربمغیپ  ردپ  توعد  زا  دیاب  نایحیـسم  دومرف ،
.« ادخ فرط  زا  تسا  یتکرب  دیع  نیا  كرابم ،

اب راوگرزب و  درم  همانرفـس  هعلاطم  زا  دـنوشن و  هتـسخ  ناگدـنناوخ  هک  نیا  يارب  دـسریم ، نایاپ  هب  اجنیا  یـسیلگنا  يوناب  راتفگ  هصالخ 
رتشیب و هتسکش  یلد  اب  هدیدرگ و  دیدش  هضراع  راچد  هقباس  نامه  هب  و   ) هتشاد ار  كرابم  رفس  نیا  یگتسیاش  تهج  ره  زا  هک  یصالخا 
هک يریذپلد  شخبتایح و  نیماضم  هب  موشیم ، روآدای  ًاددجم  و  منکیم ، متخ  اج  نیمه  هب  دنوش ، دنمهرهب  هتـسج ) برقت  ادـخ  هب  رتهب 

. دنیامن هدافتسا  رتهب  هدومن و  يرتشیب  هجوت  هتشاد  انم  رعشم و  تافرع و  فقاوم  رد  یصاخ  ییابیز  فطل و  اب 
يرمق مارحلا 1398  مرحم  نارهت 

يدیعس اضرمالغ  دیس 
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همدقم

نایادخ لاگنچ  زا  ییاهر  و  دوبعم ، هب  ندیـسر  يارب  وا  شالت  تسرپاتکی و  ناسنا  یگدنز  زا  تسا  يرهظم  یگداس ، همه  اب  جـح  مسارم 
. یگتخاس

ینعمیب و یمـسارم  يدـیحوت ، ینیبناهج  زا  عالطا  نودـب  هاگآان و  مدرم  يارب  نآ  یتیبرت  هفـسلف  تخانـش  نودـب  یمـسارم  نینچ  ماـجنا 
نیا ددرگ ، زاب  دوخ  راید  هب  دـیدج  یناسنا  تروص  هب  هک  نآ  ياج  هب  دور  جـح  دوخ  رگا  یتح  هاگآان  ناـسنا  دـسریم . رظن  هب  موهفماـن 

. يرارکت عیاقو  تارطاخ و  رکذ  ای  تاغوس و  ندروآ  يرورض و  ریغ  ياهدیرخ  ای  یشورفرخف و  يارب  دزاسیم  ياهلیسو  ار  رفس 
: دومرف گرزب  دنمشیدنا  هک  نانچنآ  رفس  نیا 

دح رد  ماهدرک  شـشوک  نم  و  ناسنا ؛» یلاعت  لامک و  يوس  هب  تسا  یهار  تسا و  یناسنا  جارعم  نیرتدـنلب  یناحور و  رفـس  نیرتمیظع  »
. منک نایب  باتک  نیا  رد  ار  جح  هفسلف  زا  یشخب  یملع  تعاضب 

میارب ياهثداح  مدوب ، جح  رفس  رد  نم  هک  يرمق  لاس 1395  رد 
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کیدزن زا  هک  دـش  یناسک  همه  یتفگـش  بجوم  هک  دوب  اسآهزجعم  نانچ  هکلهم  نآ  زا  متاجن  درب و  گرم  هناتـسآ  ات  ارم  داـتفا و  قاـفتا 

. دوب تفگش  دوخ  دح  رد  زین  نآ  هک  مدوب  یکانلوه  يزوسشتآ  دهاش  لاس  نآ  رد  هوالع  هب  دندوب . هثداح  نآ  دهاش 
میظنت يروآعمج و  هب  تدم  نیا  رد  دریذپ و  مایتلا  میاپ  یگتـسکش  ات  منامب  هناخ  رد  یهام  دنچ  مدـش  روبجم  هکم  رفـس  زا  تشگزاب  رد 

نایب و رد  هزادنا  هچ  ات  منادیمن  دـشاب و  رانکرب  جـیار  ياهیـشورفلضف  زا  هعومجم  نیا  هک  مدرک  ناوارف  شالت  متخادرپ و  اهتشاددای 
. ماهدوب قفوم  دوخ  تاساسحا  جح و  هفسلف  حرش و 

تاداقتنا اههیـصوت و  تارکذت ، اب  هکلب  دنرگنن ، ضامغا  هدـید  هب  ار  میاهاطخ  هک  مراد  راظتنا  نیتسار  نادنمـشناد  الـضف و  زا  لاح  ره  هب 
. دنزاس دوخ  ياهتبحم  نوهرم  ارم 

یئاضر فسوی 
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اهفده

یگناگی داحتا و 

یگنهآمه مدع  ییادـج و  هقرفت و  زا  نآ  دارفا  دـیاب  دـنکیم ، شالت  یفدـه  هب  ندیـسر  يارب  هک  یناسنا  هورگ  کی  هک  تسین  يدـیدرت 
. دنور شیپ  فده  يوس  هب  قیمع  یهاگآ  حیحص و  یتخانش  اب  دنزیهرپب و 

ورنیا زا  دنزیهرپب ، ییادج  زا  دـیاب  دـنراد  یهلا  ریـسم  رد  نانآ  نداد  قوس  اهناسنا و  تاجن  هار  رد  هک  یکرتشم  تیلوؤسم  اب  ناناملـسم 
زا يراددوخ  یهلا و  نامسیر  هب  ندز  گنچ  دنکیم . توعد  یگناگی  داحتا و  هب  هتسویپ  ار  یمالـسا  عماوج  شیوخ  ياههزومآ  اب  مالـسا 

: تسا نیتسار  ناملسم  ره  هفیظو  نیلوا  هقرفت 
(1). اُوقَّرَفَت َو ال  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  َو 

، دنراد ياهژیو  فده  مادک  ره  هک  نآ  زا  هتشذگ  مالسا  تادابع 

98 نارمع : لآ  - 1
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هک ددرگیم  بجوم  هعمج  زامن  تعامج ، زامن  رد  تکرـش  يارب  مالـسا  ناوارف  دـیکأت  اًلثم  تسا  ناناملـسم  داـحتا  ریـسم  رد  عومجم  رد 

. دنشوکب رگیدکی  تالکشم  عفر  رد  هدش و  ربخاب  مه  لاح  زا  ناناملسم 
رد ناناملسم  داحتا  هکلب  دشیدنایمن ، اتسور ) رهش و  دننام   ) یناسنا کچوک  ياهدحاو  تالکـشم  لح  یگناگی و  داحتا و  هب  اهنت  مالـسا 

یمازلا دـحاو  نابز  کی  هب  زاین  ور  نیا  زا  ددرگیم و  ناناملـسم  یگناگی  داحتا و  بجوم  جـح ، همانرب  تسوا و  رظن  دروم  یناهج  حـطس 
. تسا

تیبرت و میلعت و  روما  نیـصصختم  ناملعم ، ناکـشزپ ، ناسانـشهعماج ، یمالـسا  ياهتلم  نیتسار  ياملع  هک  ددرگیم  بجوم  جـح  رفس 
. دنیآ درگ  مه  رانک  رد  دنشاب ، هتشاد  رثؤم  شقن  تفرشیپ ، يوس  هب  یمالسا  عماوج  یلاعت  رد  دنناوتیم  هک  ییاهنآ  همه  هصالخ 
ياهروشک رد  یمالـسا  یتیبرت  ياهشور  زا  دـننک . لیلحت  هیزجت و  مالـسا  ناهج  ياهروشک  همه  رد  ار  یتیبرت  لئاسم  دـنناوتیم  ناملعم 

. دننک باختنا  دوشیم ، رجنم  رتعطاق  یجیاتن  هب  هک  ار  یشور  هجیتن  رد  دنوش و  هاگآ  رگید 
یناهج حطـس  رد  ار  دوخ  ياهزاین  دنیآ ، لئان  دوخ  تالکـشم  زا  يرایـسب  لح  هب  جح  یمالـسا  هرگنک  رد  روضح  اب  دنناوتیم  ناناملـسم 

. دنبای تسد  گنهآمه  عطاق و  درکیور  کی  هب  ماجنارس  دننک و  كرد 
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. دوشیمن هتفرگ  جح  رفس  زا  یجیاتن  نینچ  دحاو ، نابز  کی  هب  جاجح  ندوبن  انشآ  تلع  هب  هنافسأتم  اما 

یگناگیب یبیرغ و  ساسحا  مههبتبـسن  دـنمهفیمن ، ار  رگیدـکی  ناـبز  هک  یناـیجاحهنوگچ  هکدـننادیم  دـناهتفر  جـحهب  هک  یناناملـسم 
. دنراد

نآ هب  وس  نیا  زا  هنیدـم  هکم و  ياهنابایخ  رد  گرزب  عامتجا  نآ  یناسنا  فدـه  هب  هجوت  نودـب  هک  ناسنا  همه  نآ  ندـید  زا  هشیمه  نم 
راهظا دننزب و  دنخبل  رگید  ياهنیمزرـس  زا  دوخ  ناشیکمه  ندید  اب  دنتـشاد  یعـس  هکنآ  اب  جاجح  همه  اریز  مدربیم ! جنر  دـنتفریم  وس 

نیا دنیوگ و  نخس  مه  اب  دنتـسناوتیمن  تسنادیم ، رگید  یللملانیب  نابز  کی  ای  یبرع و  نابز  یـسک  رتمک  هک  اجنآ  زا  اما  دننک  تبحم 
. تسین نآ  هشیدنا  رد  سک  چیه  هک  گرزب  تسا  يدرد  دوخ 

. تخادرپ نآ  نامرد  هب  تفرگ و  يدج  ار  نآ  دیاب  هک  گرزب  تسا  ياهلأسم  كرتشم  نابز  کی  ندوبن  هلأسم  نیا 
ناشتالکشم لئاسم و  هب  عجار  نانآ  اب  دنریگب ، سامت  دوخ  ناملـسم  ناردارب  اب  دنناوتیمن  جاجح  كرتشم ، نابز  کی  نتـسنادن  هجیتن  رد 

هرتیرا نیطـسلف و  زا  دوخ  ردارب  اب  دناوتیمن  دیوگ و  نخـس  دوخ  ياهیرجین  ناملـسم  ردارب  اب  دناوتیمن  یناریا  یجاح  اًلثم  دـنیوگ . نخس 
. دنزب فرح 

یپویتا یلیئارـسا و  نازابرـس  ياههمکچ  ریز  رد  تساهلاس  هک  دوخ  ياهرتیرا  ینیطـسلف و  ناردارب  دـتمم  جـنر  زا  یناریا  یجاح  رگا  اـیآ 
دناوتیم دشاب  هاگآ  دنگنجیم ، دننکیم و  تمواقم  دنوشیم و  درخ 
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24 ص :
؟ دنامب دّهعتیب  نینچ  نیا 

یـشیدناهراچ هب  دیدرت  نودب  دشاب ، علّطم  یبونج  ياقیرفا  ناناملـسم  ياهتقـشم  نیپیلیف و  ناناملـسم  ياهترارم  زا  یناریا  ناملـسم  رگا 
. دزادرپیم

دوجوم ياهمهافت  ءوس  زا  يرایـسب  دـننکیمن و  راتفر  مه  اب  هنابیرغ  نینچ  نیا  دـنیوگب ، نخـس  مه  اب  دـنناوتب  هکم  رد  ناـیجاح  همه  رگا 
. دوشیم هتشادرب 

اهنآ سأر  رد  هک  شیوخ  نانمشد  ربارب  رد  دنبایب و  ناهج  رد  ینآرق  هشیدنا  غیلبت  يارب  يرتهب  ياههار  راکفا  لدابت  اب  دنناوتیم  ناناملسم 
. دنهد همادا  يدعب  هبتاکم  اهسردآ و  تراک ، هلدابم  اب  ار  رظن  لدابت  نیا  یتح  دنریگب و  يرتهب  عضوم  دراد  رارق  مسینویهص 

هینب تیوقت  يارب  یمالـسا  كرتشم  رازاب  داجیا  نوچ  یلئاسم  دـنناوتیم  نارـس ) سنارفنک  هدودـحم  طقف  هن   ) عیـسو حطـس  رد  ناناملـسم 
حرطم دوخ  يارب  ار  یتسینویهـص  ياهيرازگربخ  هکبـش  زا  تاـجن  يارب  یمالـسا  يرازگربخ  کـی  حرط  و  ناـهج ، ناناملـسم  يداـصتقا 

. دنزادرپب رظن  لدابت  ثحب و  هب  دنزاس و 
ینید و تاغیلبت  نتخاس  گنهامه  ندرک و  تخاونکی  هرابرد  ات  دوب  دنهاوخ  رداق  دنیوگب  نخـس  مه  اب  دنناوتب  هک  یتروص  رد  ناناملـسم 
، ییاکیرمآ جاجح  زا  يرفنجنپ  کچوک  عمجم  کیرگا  دیرآ  روصتهب  دـنیآ . لیان  ییاهيزوریپ  هب  یناهج  حطـس  رد  نآ  شرتسگ  هوحن 

رانک رد  ینادوس  ییایلاتیا و  یگنکگنه ، ییایلارتسا ،
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25 ص :
. درک دنهاوخن  لح  ار  يدایز  تالکشم  دننیشنب ، مه 

؟ دیرامشیم کچوک  ار  عوضوم  نیا  ایآ 
؟ درک دیاب  هچ  میسرپیم ، دوخ  زا  سپ 

هک مینیبیم  دنتـسین  نینچ  اـم  نانمـشد  هک  یلاـح  رد  میهد . هوـلج  تسه  هچنآ  زا  رتـگرزب  ار  کـچوک  تالکـشم  هـک  مـیراد  تداـع  اـم 
هک ار  دیدج  يربع  نابز  مهافت ، يارب  دنروبجم  یلو  دنتـسین  يدحاو  نابز  ياراد  دناهدش  عمج  لیئارـسا  رد  هک  ناهج  هراق  جـنپ  نایدوهی 
هچ دنشاب و  هتشاد  یکرتشم  نابز  هیلاع  فادها  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  ناناملسم  رب  دنزومایب . تسا  ناشیردام  نابز  زا  رتتخس  ًالامتحا 

. تسا نوصم  صاخ  یگنهرف  ياـهشیارگ  زا   (1) وتنارپسا صوصخب  اهنابز  ریاس  اـب  هسیاـقم  رد  اریز  دـننیزگرب ، ار  نآرق  ناـبز  هک  رتهب 
. دنزومایب ار  یبرع  نابز  هرواحم  تدمهاتوک  هرود  کی  جح  رفس  هب  نتفر  زا  لبق  هک  تسا  ضرف  جاجح  هیلک  رب  نونکا 

هک تفریذپ  دـیاب  دزرو . تردابم  ییاهسالک  نینچ  سیـسأت  هب  اهناتـسرهش  همه  رد  تکرح  زا  لبق  هام  دـنچ  زا  دـناوتیم  جـح  نامزاس 
شزومآ و هب  مدرم  رابجا  یمومع و  گنهرف  شرتسگ  بجوم  راک  نیا  هوالع  هب  دهاوخیمن و  تفگنه  هجدوب  ییاهسالک  نینچ  سیسأت 

. دش دهاوخ  لیصحت 

درک عارتخا  ار  نآ  فونیماز  رتکد  لاس 1887  رد  هک  تسا  یللملانیب  نابز  وتنارپسا » - » 1
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26 ص :

يونعم یحور و  یلاعت 

زا هب  رجنم  ماجنارـس  هک  یگناگیب  دوخ  نیا  تسا . هدرک  هناگیب  دوخ  زا  یتح  یتسه و  ناهج  دنوادخ ، زا  ار  ناسنا  زورما  ینیـشام  یگدنز 
هصرع رد  ار  شیوخ  هناگیبادخ  زا  ناسنا  تسا . هدیدرگ  يرشب  ياهترارم  اهجنر و  اهدرد ، بجوم  خیرات  لوط  رد  هتشگ ، یگناگیبادخ 

. دنزیم تسد  يدیلپ  تیانج و  ره  هب  دنیبیم و  نادیم  زاتهکی  یتیگ 
يدوجو ریس  یلک ، شرگن  کی  رد  جح  : » داتسا لوق  هب  دیامیپیم و  ادخ  برق  ات  دوخ  نطوم  زا  هدنب  هک  تسا  تیدوبع  ریس  عقاو  رد  جح 

.« دوشیم زاغآ  تیاههقالع  همه  زا  تایگدنز و  زا  تدوخ ، زا  وت  ندنک  اب  زیچ  همه   » و ادخ » يوس  هب  تسا  ناسنا 
ات دوشیم  عقاو  نیب  نیا  رد  هک  یتانایرج  هکم و  نیمزرس  هب  رجاه ، لیعامـسا و  ندروآ  رما و  زاغآ  زا  ار  میهاربا  تشذگرـس  هک  یماگنه 

تیدوبع و ریس  زا  لماک  هرود  کی  لماش  ناتساد  نیا  مینیبیم  مینک ، هعلاطم  تقد  هب  هبعک  هناخ  نتخاس  لیعامسا و  ندرک  ینابرق  روتسد 
لام هاج و  يدام و  ياهوزرآ  تاذل و  ایند و  فراخز  نتخادنا  رـس  تشپ  اب  دیامیپیم ، ادخ  برق  ات  دوخ  نطوم  زا  هدنب  هک  تسا  یگدنب 

. دناسریم هیلاع  تاماقم  هب  ار  دوخ  هیناد  تاماقم  زا  ناطیش ، ياههسوسو  زا  یصالخ  دنزرف و  نز و  و 
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27 ص :
هب هدـنب  يدوبع  ریـس  کی  لماک  هنومن  هک  دـهدیم  لیکـشت  ار  یخیرات  بلاج  ناتـساد  کی  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  هقرفتم  عیاقو  نیا 
رد ردق  ره  هک  يروط  هب  تسا . صالخا  و  یگتخابلد ، تبحم و  مسر  روضح و  و  بلط ، ریس و  بادآ  قیاقد  رب  لمتشم  و  تسادخ ، يوس 

. ددرگیم راکشآ  رهاظ و  ام  رب  ياهزات  قیاقح  میوش  رتقیقد  نآ 
، دنک عیرـشت  مدرم  يارب  ار  جـح  لمع  هک  دـهدیم  روتـسد  لیلخ  میهاربا  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  میوش  رکذـتم  اجنیا  رد  دـیاب  ار  هتکن  نیا 

: هدومرف هکنانچ 
(1). ٍقیِمَع ٍّجَف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماض  ِّلُک  یلَع  َو  ًالاجِر  َكُوتْأَی  ِّجَْحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  َو 

کی ًالامجا  جح  عوضوم  هک  تسا  مولعم  ردق  نیا  یلو  تسین ، تسد  رد  تایصوصخ  عیمج  اب  درک  عیرـشت  میهاربا  هک  ار  یلامعا  هچرگا 
ار یمالسا  جح  لامعا  دیدرگ و  ثوعبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  سپـس  هدوب ، مالـسا  زا  لبق  تیلهاج  بارعا  يارب  ینید  راعش 

تایآ هکنانچ  دوب  نآ  زا  رتلماک  یتاهج  زا  طقف  تشادن ، یتوافت  دوب  هدرک  عیرـشت  میهاربا  هک  یجح  لامعا  اب  نآ  هتبلا  و  دومرف ، بجاو 
: دهدیم یهاوگ  بلطم  نیا  هب  ریز 

َۀَِّلم ًامَِیق  ًانیِد  ٍمیِقَتْسُم  ٍطارِص  یلِإ  یِّبَر  ِینادَه  ِینَّنِإ  ُْلق 

37 جح : - 1
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28 ص :
(1). ًافِینَح َمیِهاْربِإ 

.« تسا هدومرف  مییامنهار  تسا  میهاربا  نییآ  هک  كاپ  رادیاپ و  ینید  هب  هدرک و  متیاده  تسار  هار  هب  نم  راگدرورپ  نامگیب  وگب  »
(2). یسیِع َو  یسُوم  َو  َمیِهاْربِإ  ِِهب  اْنیَّصَو  ام  َو  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  َو  ًاحُون  ِِهب  یَّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَش 

هک تسا  يزیچ  میدرک و  یحو  وت  هب  هک  تسا  ناـمه  نیا  درک و  شرافـس  نآ  هب  ار  حوـن  هک  هدوـمرف  ررقم  ار  ناـمه  نید  زا  امـش  يارب  »
.« میدومن شرافس  نآ  هب  ار  یسیع  یسوم و  میهاربا و 

رب لمتشم  هک  کسانم  نیا  دید  میهاوخ  مینک ، تقد  درک  عیرـشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  هک  جح  کسانم  رد  رگا  لاح  ره  هب 
نامه تسا ، میهاربا  ماقم  رد  زاـمن  فاوط و  هورم ، افـص و  نیب  یعـس  تارمج ، یمر  یناـبرق ، رعـشم ، رد  تیبم  تاـفرع ، هب  فوقو  مارحا ،
يوس هب  ار  ناسنا  یهلا ، صوصخم  هبذـج  کی  هک  تسا  یبیجع  تالاح  هچ  یتسار  دزاسیم و  مسجم  ار  وا  فقاوم  تارطاـخ و  اـیاضق و 

هناخ يادخ  یگدنب  تیعقاو  ّتیرح و  علخ ، هدوب  راوتـسا  هاگآان  ناسنا  شود  رب  خیرات  لوط  رد  هک  ار  هدنب  یگدنب  تلذ  دناشکیم و  نآ 
. دیامرفیم اطع  يو  هب  ار 

161 ماعنا : - 1
13 يروش : - 2
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29 ص :
هب ریـس  رد  ار  اهنآ  جورخ  دورو و  هک  تسا  یـشوقن  تسادـخ و  ياـیبنا  نوچ  لـماک  نادرم  فقاوم  زا  یتروص  یعرـش  تاداـبع  عقاو  رد 

. دزاسیم مسجم  قح  برق  ماقم  يوس 
: دیامرفیم دنوادخ 

.(1) ٌۀَنَسَح ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل 
هدید بلطم  نیا  رب  لاد  يدایز  دهاوش  هدش  هداد  حیضوت  نآ  رد  تادابع  زومر  رارـسا و  هک  يرابخا  رد  تسا و  یـساسا  لصا  کی  نیا  و 

(2). تفای تسد  اهنآ  رب  ناوتیم  یسررب  تقد و  اب  هک  دوشیم 

راتخاس دیدجت 

بجوم یکاخ ، ناهج  نیا  رد  ناسنا  بارطضارپ  شالت  زا  دنتسه  ییاهلبمس  هک  نآ  هوکـشرپ  مسارم  رد  قیقحت  جح و  هفـسلف  هب  یهاگآ 
. دبای ییاهر  یلدود  دیدرت و  یگتشگرس و  زا  دبایرد و  ناهج  نیا  رد  ار  شیوخ  هفیظو  ناملسم  درف  هک  دوشیم 

تـسد تسا ، تورث  لام و  يروآعمج  هب  یگتفیـش  هک  یناویح  یگدنز  نیا  زا  تشگزاب ، رد  هک  دنامهفیم  هاگآ  یجاح  هب  جح ، مسارم 
همه يرای  يونعم و  تایح  رد  راتخاس  دیدجت  لابند  هب  درادرب و 

تسامش يارب  یبوخ  قشمرس  ادخ  لوسر  لاعفا  دوجو  رد  - 1
ص 122 ج 2 ، نازیملا ، ریسفت  - 2
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30 ص :
. دشاب ناناملسم 

ناناملسم مالسا و  تایح  همزال  ار  هبعک  ياقب  و  هتـشاد ، صاخ  هجوت  مهم  نیا  هب  جح  هوکـشاب  مسارم  هرابرد  دوخ  راعـشا  رد  لابقا  همالع 
. دنادیم

لوق هب   ) ملاع حالـصا  رد  ار  دوخ  هک  نادـنچ  هدوبر ، اـیند  نارادمتـسایس  مشچ  زا  تحار  باوخ  هک  سب  نیمه  جـح  شزرا  تمظع و  رد 
ًاحیرـص روشک  نآ  ماوع  سلجم  رد  ناتـسلگنا  كریز  زومرم و  يارزولاسیئر  نوتـسدالگ  هک  ياهنوـگ  هب  دـناهستناد ، زجاـع  ناـشدوخ )

یگدـنز هماـنرب  ءزج  نآ  توـالت  و  هقـالع ، دروم  نآرق  و  دوـشیم ، داـی  تمظع  هب  اـههنذأم  رد  دّـمحم  ماـن  هک  یماداـم  : » درادیم مـالعا 
.« (1) میزجاع ملاع  حالصا  زا  ناهج  نارادمتسایس  ام  و  تسا ، میظع  رطخ  رد  تینارصن  دوشیم ، ماجنا  هبعک  هناخ  جح  تسا و  ناناملسم 
دینک ناریو  ار  هبعک  و  دیریگب ، ناناملـسم  تسد  زا  ار  نآرق  دیرادرب و  اههنذأم  زا  ار  دّمحم  مان  دیدنمهقالع ، ملاع   (2) حالصا هب  رگا  سپ 

. دوش حالصا  ایند  ات 
ياهروشک زا  یضعب  دندش  قفوم  يدایز  دح  ات  هچرگ  دننادیم ، ناناملـسم  رامعتـسا  هب  ار  ایند  حالـصا  رگرامعتـسا  نارادمتـسایس  يرآ ،

تسین يدیدرت  اما  دنراد  هاگن  هرمعتسم  لاح  هب  ار  یمالسا 

یقرواپ 2 ص 193 ، یمالسا ، میظع  هرگنک  کی ، هرامش  ام ، راتفگ  - 1
دننیبیم دوخ  يرامعتسا  فیعض  دید  مشچ و  اب  ار  ایند  طقف  هک  یجراخ  نارادمتسایس  دید  اهنوتسدالگ و  رظن  زا  حالصا  - 2
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31 ص :
ناناملسم هدوت  یمومع ، مالعا  اب  لاس  ره  جح ، مایا  رد  دندومنیم و  يوریپ  یتسرد  هب  یمالـسا  نیناوق  زا  یمالـسا  ياهتموکح  رگا  هک 

فرـش یهاگآ و  تزع و  رب  هراومه  دندومنیم ، هناور  ادـخ  هناخ  هب  میظع  ياهلفاق  مامت  لالجو  هوکـش  اب  روشک  ره  هدرک و  هاگآ  ار  ایند 
. تشگیم هدوزفا  ناناملسم 

: دیامرفیم هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  مالک  میربن  دای  زا 
: دیامرفیم هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  جیهم  روشرپ و  هبطخ  نینچمه   (1). تسا نید  تیوقت  جح 

ار تاکز  توخن و  ربک و  زا  اهلد  هیزنت  يارب  ار  زامن  و  داد ، رارق  يدیلپ  رفک و  كرـش و  زا  یگزیکاپ  ریهطت و  ثعاب  امـش  يارب  ار  نامیا 
ار لدع  و  دیحوت ، هملک  میظعت  نید و  ینابم  میکحت  دییـشت و  يارب  ار  جـح  دومرف ، ررقم  يزور  ینوزفا  ناج و  لام و  سفن و  هیکزت  يارب 
زا ینمیا  يارب  ار  تیبلها  ام  تماما  اهتلم و  یعاـمتجا  روما  ماـظتنا  نسح  يارب  ار  نادـناخ  اـم  تعاـطا  و  بوُلق ، فیلأـت  طاـبترا و  يارب 

يارب ار  فورعم  هب  رما  و  رجا ، قاقحتـسا  يارب  ار  ربص  و  مالـسا ، تلم  يدنلبرـس  تزع و  يارب  ار  داهج  و  اـهشزغل ، هقرفت و  تاـفالتخا و 
(2). مدرم هماع  حلاصم 

« نیدلل ۀیوقت  جحلا  ، » هغالبلا جهن  - 1
ًازع داهجلاو  ۀقرفلا ، نم  اناما  انتماماو  ۀلملل ، ًاماظن  انتعاطو  بولقلل . اقیـسنت  لدعلاو  نیدلل  ًادییـشت  جحلاو  : » ص 131 یسربط ، جاجتحا  - 2

« ۀماعلل ۀحلصم  فورعملاب  رمالاو  رجالا  باجیتسا  یلع  ۀنوعم  ربصلاو  دیامرفیم : هک  هبطخ  رخآ  یلا  مالسالل .
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دوخ بولطم  لامک  هب  شماجنا  اب  ات  هتخومآ  ام  هب  ار  اهناسنا  یلقع  یلم و  دشر  یگدنز و  تاهج  مامت  هک  تسا  مالسا  سدقم  نیئآ  نیا 

. میسرب
ناگدـنزاس رکفتم  ياـهزغم  و  هدوـبر ، مالـسا  نیبـم  نید  نانمـشد  مـشچ  زا  ار  تـحار  باوـخ  جـح ، ینعی  مالـسا  یناـهج  مـیظع  هرگنک 

اهداهنـشیپ و اب  نانآ  هدومن و  مالـسا  هجوتم  هدروآرد ، تفگـش  هب  ار  نایناهج  ناـشراک  هک  ار  تیرـشب  ناـهج  کـینورتکلا  ياههاگتـسد 
. دنراد ار  مالسا  جح و  نآرق و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مان  ندرب  نیب  زا  دصق  دوخ  هناکریز  يرامعتسا  ياههشقن 

: دنیامرفیم مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  ترضح  رگید ، هبطخ  رد 
ندیبات اب  هتخومآ و  شناوریپ  هب  ار  نآ  قیاقح  رشب و  یگدنز  ماظن  هیلاع  حلاصم  هیلک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هلیـسو  نایناهج  يادخ  »

زغم زا  ار  طلغ  ياههشیدنا  مامت  هدومرف و  نشور  نامیا  رون  هب  ار  اهنآ  بلق  هدودز و  ناناملـسم  لد  زا  ار  تلاهج  ياهیکیرات  مالـسا  رون 
ییانیبان هدیـشخب و  تاجن  تلاهج  تلالـض و  بادرگ  زا  ار  ناهارمگ  هدینادرگ و  رونم  لدـبم و  شناد  هب  ار  اهینادان  هدرک و  نوریب  اهنآ 

. تسا هدیشخب  ییانشور  تیاده و  تعیرش ، نآرق و  رون  هب  ار  اهلد 
راکـشآ یلجتُم و  نآ  رهاوظ  فشکنم و  همه  رب  نآرق  رارـسا  و  تسا ، هتخاس  نشور  رونم و  ار  امـش  ناگدید  لد و  هک  تسا  نآرق  نیمه 

 ... تسا
امش رب  نآرق  نتشاد  هب  ریغ ، للم  دارفا  دیامرفیم : هک  اجنآ  ات 
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مالک زا  ناگمهيارب . تسا  یباذـع  زین  نآ  لیطعتو  كرتو  تسا  نید  یناـبم  میکحت  يارب  جـح   (1). دنربیم ترـسح  دنروخیم و  هطبغ 

: دوشیم طابنتسانینچ  زین   (2) مالسلا هیلع  قداصماما 
فاوـط نآ  رود  هب  هناـفراع  هناقـشاع و  هناـقداص و  ناناملـسم  تسا و  راوتـسا  هبعک  هناـخ  هک  یماداـم  تسا ، رارقرب  مئاـق و  هراوـمه  نـید 

 ... دننکیم
راصق تاملک  اب  دـناهدومرف و  اهررـض  عفد  مومع و  عفانم  بلج  يارب  شیب  مک و  نودـب  ار  تاروتـسد  مامت  یهلا  دـید  اب  ام  قح  رب  ناماما 

امـش نایم  زا  ناگتفر  ربق و  رد  ناگتفخ  يوزرآ  اهنت  هک  دینادب  ناگدنز ! يا  دناهدومرف : هدرک و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  نیملـسم  دوخ 
. دوب ام  يارب  جح  کی  اهیفام  ایند و  ياج  هب  شاک  ياهک  تسا  نیا 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. تسا روانش  دوخ  نوخ  رد  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  دننام  هکم  رد  هدننکهدجس 

(3). ددرگیم بوسحم  تامرح  زا  تسا و  ترتع  نآرق و  فیدر  رد  هبعک  هک  دوشیم  هتسناد  نینچ  تایاور  ناسل  زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجسم  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هبطخ  - 1
ص 271 ج 4 ، یفاک ، ۀبعکلا » تماق  ام  ًامئاق  نیدلا  لازی  ال  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداصماما  - 2

ۀلبق سانلل  لعج  يذلا  هتیبو  هتمکحو  هرون  وهو  هباتک  ءیش  نهلثم  سیل  ًاثالث  تامرحهَّلل  نا  : » دیامرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  - 3
« هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مکیبن  ةرتعو  هریغ  یلا  ًاهجوت  دحا  نم  هَّللا  لبقی  ال 
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نماض دراد . ینامـسآ  تینوصم  تسادـخ و  صاخ  شمرح  یمالـسا و  تاعوضوم  ریاس  قوفام  شتمرح  هک  جـح  ینعی  لیـصا  نکر  نیا 

. تسا ناتسرپادخ  هناخ  ناهج و  ناناملسم  مومع  مارتحا  دروم  مالسا و  ياقب 
. دنرادن ریظن  هیبش و  تلاصا  رظن  زا  مرتحم و  رایسب  تسا  مالسا  نانمشد  هتساوخ  هک  زیچ  هس  نامه  دوشیم ، طابنتسا  ثیدح  نیا  زا 

. تسا تمکح  رون و  هک  نآرق  باتک  - 1
. دریذپیمن دننک  ور  وا  ریغ  هب  هک  ار  يدابع  لامعا  يدحا  زا  ادخ  تسا و  ناهج  هدازآ  مدرم  هلبق  هک  هبعک )  ) ادخ هناخ  - 2

( مالسلا مهیلع  راهطا  همئا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ترتع  - 3
دنیامرفیم هدومن و  یفرعم  هار  ناگتـشگمگ  يامنهار  يداه و  ،(1) و  مالسا راکـشآ  هناشن  ار  هناخ  ترایز  ناربهر  ناگرزب و  هک  مینیبیم 

لباــقم رد  ناــنتورف  يارب  تـسا و  توــعد  دــندرک  تباــجا  هـک  یناگدنونــش  يارب  تـسا ، تـقیقح  تخانــش  هار  نـیفرحنم  يارب  هـک 
هک ناناگرزاب  يارب  و  تسا ، هکئالم  هب  هیبشت  ناگدـننکفاوط  ناگدـننکقیدصت و  نارادربنامرف و  يارب  تسا . تزع  شایگرزبوتمظع 

يارب تسا ، رایسب  دوس  دنریگیم  یشیپ  مه  زا  هتخادنا و  راک  هب  ینامیا  هیامرس 

« امَلَع مالسالل  یلاعتو  هناحبس  هلعج  : » دیامرفیم هغالبلاجهن  لوا  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  - 1
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يارب تسا ، ملـسم  قح  مارحلا  هَّللاتیب  جـح  نانادهفیظو  يارب  تسا ، نما  مارتحا و  هناخ  نیمرتحم  يارب  و  تسا ، هاـگهانپ  نیمز  ناـهانپیب 
دبعم نیدـباع ، يارب  و  تسا ، داهج  هناـخ  نیدـهاجم ، يارب  تسا ، يدازآ  هناـخ  ناگدـنب ، يارب  تسا ، ناـیز  رفک و  شناـمرف  زا  نیدرمتم 

يدازآ تارب  ناراکهانگ  يارب  تسا ، تدابع  نآ  رد  نتفر  هار  تسا ، فاطم  ناگدننکفاوط ، يارب  تسا ، دجسم  نیدجاس ، يارب  تسا و 
نایـصع رقف و  هدـننکفرطرب  ناراکتیـصعم ، ارقف و  يارب  تسا ، لایع  لها و  ندوب  ظوفحم  هتـشذگ و  ناـهانگ  زا  وفع  تسا و  منهج  زا 

هک يدرک  كرد  یتسناد و  ار  جح  لالج  هوکش و  تمظع و  لاح ،  (1). تسا راگدرورپ  باذع  شناگدننکكرت ، يارب  تسا و  یعامتجا 
. دنهد لیوحت  یلاخوت  یبلاق  هتفرگ و  ناناملسم  زا  ار  جح  حور  ات  دنشوکیم  نارادمتسایس  دراد و  تشحو  جح  همانرب  زا  ایند  ارچ 

ار یتراسا  دـناهتفرگن . چـیه  لـباقم  رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  زیچ  همه  جـح ، حور  نداد  تسد  زا  اـب  هک  دـننادب  هاـگآ  ناناملـسم  دـیاب 
« نورب زا  تلفغ  نورد و  هب  ندیزخ  : » هک تسا  نامز  نآ  گرزب  دنمـشیدنا  لوق  هب  میاهداد و  تسد  زا  ار  يدازآ  لباقم ، رد  میاهتفریذـپ و 

. دنکیم قدص  ام  رد 
همه نآ  هدرب و  الاب  هزادنا  نآ  ات  ار  جح  همانرب  هک  یناربهر 

« َْبنَّذلا ِناَضَحْرَیَو  َْرقَْفلا  ِناَیِْفنَی  اَمُهَّنِإَف  ُهُراَِمتْعا  َو  ِْتیَْبلا  ُّجَحَو  : » هبطخ 109 هغالبلاجهن ، - 1
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، تخانـش هناخ  ار ، ادـخ  تیب  هداد و  اج  جـح  رد  دنـشاب  هک  هبترم  ماـقم و  ره  رد  ار  اـهناسنا  هدرک و  عمج  جـح  رد  ار  هدـنزرا  تازاـیتما 
و داّجـس ، دجـسم  دابع ، دـبعم  داهج ، هناخ  يدازآ ، قح و  هناخ  ناما ، نما و  هناخ  هاگهانپ ، ناـمیا ، هیامرـس  تزع ، توعد ، هناـخ  اـمنهار ،
هدرک و یفرعم  یعامتجا  نایـصع  رقف و  هدـننکفرطرب  تظافح و  وفع و  يدازآ و  هناخ  زین  ناراکهانگ  يارب  هدومرف و  تدابع  فاـطم و 
تراجت و زج  میرادـن  یتشادرب  يدنلبرـس ، يراوگرزب ، همه  نآ  شزرا و  و  زایتما ، همه  نیا  هب  هجوت  نودـب  نارئاز  ام  هداد ، هدژم  دـیون و 

ندرک رپ  همدـقم  ار  ندرک  یلاخ  ندرک و  یلاخ  همدـقم  ار  ندروخ  ای  زور  همدـقم  ار  اهبش  بش و  يارب  همدـقم  ار  اهزور  ای  تحاـیس و 
. دسریم نایاپ  هب  یهاتوک  تدم  رد  شایبالقنا  يایازم  مامت  اب  جح  هدنهد  یعامتجا  یناسنا و  یهاگآدوخ  هدنزاس و  همانرب  مکش !

هتفرگ نامز  ره  نایدورمن  ناینوعرف و  مشچ  زا  تحار  باوخ  میهاربا  نوچمه  یگدنب  جح و  لامعا  ماجنا  اب  تسیابیم  هک  شنارازگجح 
روخ رد  رمع  هیقب  دنتسه و  جح  ناراذگناینب  نکشتب و  میهاربا  ادخ و  دای  یکدنا  طقف  دنزادنا ، بارطضا  تشحو و  هب  ار  اهنآ  يایند  و 

. دناهداد هدنب  یگدنب  ینوبز و  تلذ و  هب  نت  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  یناسنا  شزرا  هتسنادن و  دوخ  ردق  و  دنقرغ ، توهش  باوخ و  و 
همانرب تسا و  هتخاس  یمیهاربا  يراک  اهنآ  کی  ره  زا  هک  دننادب  دیاب  یناسنا  شزرا  ره  زا  لفاغ  نیغورد و  نارازگجح  نانوبز و  نیا 
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. نامز ره  نایجاح  يارب  تسا  لبمس  وگلا و  میهاربا 

. دهدیم هداد و  يزابناج  یعامتجا و  یناسنا و  یهاگآدوخ  ینکشتب و  يدیحوت و  سرد  ام  هب  دیحوت  نامرهق 
. دشخبیم نامیا  ییابیکش و  ربص و  سرد  بالقنا ، نیا  رگید  نامرهق  لیعامسا ،

نارئاز هب  گرم  مد  ات  رتشیب  هچ  ره  شالت  وپاکت و  یگتـشذگدوخ و  زا  میلـست ، سرد  ناتـساد ، نیا  رگـشالت  راکادـف و  نامرهق و  رجاه ،
. دزومآیم ادخ  هناخ 

نوعرف دورمن ، نوراق ، توهـش ، تردـق ، دیـشروخ ، هام ، هراتـس ، شتـسرپ  نوچ  ار  نامز  تافارخ  مامت  ادـخ  رگوجتـسج  نامرهق  میهاربا ،
. درواین دورف  رس  يدحا  هب  ادخ  هب  زج  هدومن و  ادیپ  ار  هَّللا »  » دوخ قلاخ  هدز و  رانک  ار  اهتوغاط 

یتسیاب زین  نارازگجـح  هدوب ، رجاه  نوچ  يرادربنامرف  لیعامـسا و  ناـنچ  يزاـبناج  میهاربا و  نوچمه  یناـمرهق  هناـخ  نیا  ناراذـگهیاپ 
. دنشاب میلست  رادربنامرف و  زابناج و  نامرهق و 

نومنهار ادـخ  هناخ  هب  اهدورمن  ناماد  زا  ار  تیرـشب  یگدـنز  ریـسم  دـنداهن و  انب  یهاـگیاپ  خـیرات  نادـحوم  يارب  دـیحوت  نادـناخ  يرآ 
. دنتخاس

هناـخ يادـخ  ناـمرف  هب  دـنداهن و  اـنب  ار  ادـخ  هناـخ  هناـخ ، يادـخ  داـی  هب  تسا  رتـگرزب  خـیرات  همه  زا  هک  شکچوک  نادـناخ  میهاربا و 
توعد ناکم  نامز و  ره  رد  ار  خیرات  هشیمه  ناتسرپاتکی 
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. دندرگ ناور  هناهاگآ  راید  رهش و  ره  زا  هناخ  نیا  ترایز  هب  ات  دندرک 

(1). ٍقیِمَع ٍّجَف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماض  ِّلُک  یلَع  َو  ًالاجِر  َكُوتْأَی  ِّجَْحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  َو 
.« دنیآ وت  يوس  هب  رود  هار  زا  هک  نایم  رغال  نارتش  رب  هراوس )  ) ای هدایپ  ات  هد  رد  گناب  جح  يادا )  ) يارب مدرم  نایم  رد  «و 

جـح و تخانـش  يارب  دـندرگ و  جـح  هناور  هناـهاگآ  دـنیوگ و  خـساپ  ادـن  نیا  هب  دـیاب  اـهلسن  ماـمت  اهرـصع و  هـمه  رد  مدرم  نیارباـنب 
يارب و  ار ، اهتوغاط  دیحوت و  اهنآ  تخانـش  يارب  تخانـش و  ار  نآ  ناراذگ  هیاپ  دـیاب  ادـتبا  نآ  یعامتجا  یناسنا و  یبالقنا ، ياههمانرب 

. درک عوجر  نآرق  هب  دیاب  اهنآ  همه  تخانش  يارب  ار و   (2) اهتوغاط مئالع  اهتوغاط  تخانش 
هب ادخ و  نامرف  هب  ادخ ، نما  هناخ  هک  مینیبیم  دش و  هداهن  انب  هاگآدوخ  ناوترپ و  راکادـف و  ینانامرهق  تسد  هب  ناتـسرپاتکی  هناخ  يرآ ،

فاوط زکرم  هدش و  يزیرهیاپ  ادخ  صاخ  ناگدنب  تسد 

27 نونمؤم : - 1
هیآ 38 و 4 و صصق ، هیآ 54 و 51 و  فرخز ، و  هیآ 29 ، نمؤم  هیآ 37 و  توبکنع ، هیآ 22 و  ارعش ، ياههروس : رد  توغاط  مئالع  - 2

هیآ هد  ًاعمج  هیآ 26 . رفاغ ، هیآ 63 و 71 و  هط ،
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. تسا ناناملسم 

هتخاس اپرب  ملاع  نادحوم  يارب  نینچ  یهاگیاپ  يدازآ  هناخ  ناراذگناینب  هاگآ و  نانامرهق  دـناقح ، هناخ  ناراذـگهیاپ  قح ، هار  نازابناج 
لذـب و ییابیکـش ، ربص و  يرادربنامرف و  یگدـنب و  سرد  هداد و  ماجنا  تیرـشب  خـیرات  راودا  مامت  رد  ار  جـح  میظع  همانرب  هلاـس  همه  اـت 

. دنزومایب نایناهج  هب  ار  یعامتجا  یناسنا و  یهاگآدوخ  يدازآ و  راثیا و  ششخب ،
كرـش و رفک و  طاسب  نانچ  و  دادـن ، نمـشد  هب  يزیرهمانرب  ندرک و  رکف  تصرف  دوب و  دـحوم  یبـالقنا و  رگوجتـسج ، هاـگآ ، میهاربا ،
دـیچیپ و مه  رد  نامیا  يورین  اب  ار  نامز  نادـنمتردق  هطلـس  درک و  نوگنرـس  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اهتب  تخیر و  مه  رد  ار  تاـفارخ 

هاگیاپ دومن و  یثنخ  ینم  رد  ار  ناطیـش  هشقن  دـیحوت  نامرهق  هک  اجنآ  ات  دناسانـش ، خـیرات  ناهاگآ  هب  ار  وا  یتوغاط  ياههمانرب  دورمن و 
. دیبوک مه  رد  تخیر و  ورف  هلمح  نیلوا  اب  هبقع  هرمج  رد  ار  ناطیش  رفک و 

میهاربا و ياـپ  ياـج  هب  جـح  شزرارپ  رفـس  رد  ار  دوخ  ياـهماگ  هتخوـمآ و  سرد  رجاـه  لیعامـسا و  میهاربا و  زا  دـیاب  زین  نارازگجـح 
تاـجن يارب  دـنیامن و  ترجه  ادـخ  ریغ  زا  تاـقیم  رد  دـنریگ ، ییادـخ  گـنر  هک  دنـشاب  نآ  هشیدـنا  رد  دـنراذگب و  رجاـه  لیعامـسا و 
ییادـخ یناوت  نارگرامحتـسا  رامعتـسا و  رامثتـسا و  نتفوک  مه  رد  ناگدشرامعتـسا و  يرادـیب  ناگدشرامحتـسا و  یهاگآ  ناناملـسم و 

. دنریگب
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مالسا نیمزرس  زاجح ،

تیصخش نیرتگرزب  دراد و  لد  رد  ار  هبعک  هک  يروشک  مالـسا ، تفرـشیپ  جضن و  دلوت ، هاگیاپ  نیرتگرزب  نیمز و  هریزجهبـش  نیرتگرزب 
يالط رب  هک  يروشک  تسا ، ناور  ياهلمر  اهارحص و  روشک  هدرورپ ، دوخ  نماد  رد  ار  نییبنلا  متاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مالـسا ،

. دنربیمرسهب رقف  رد  نآ  مدرم  زا  يرایسب  یلو  هتفخ  هایس 
دشیم و هدیمان  برعلا  ةریزج  مان  هب  میدق  رد  هک  يروشک  مالسا ، رجحتم  بطق  نیزورما ، رامثتـسا  زکرم  مالـسا و  نیتسار  هیلوا و  هاگیاپ 
رد هدوب و  یمالـسا  يروتارپما  ءزج  هشیمه  تفالخ  ياههلـسلس  سیـسأت  مالـسا و  زا  سپ  هک  ینیمزرـس  ناتـسبرع ، زاجح و  ماـن  هب  سپس 
زا سپ  صوصخهب  ینامثع و  يروطارپما  یماظن  یـسایس و  فعـض  اب  هرخالاب  و  روشک ، نیا  ورملق  ءزج  ینامثع  نیطالـس  تموکح  ناـمز 

نیا ذوفن  ریز  ناتـسلگنا ، تلود  سنرول و  یـسایس  ياهگنرین  ریثأـت  تحت  و  لوا ، یناـهج  گـنج  رد  زورما ) هیکرت   ) اـهینامثع تسکش 
نیا زا  يدوعـس  نادـناخ  هلـسلسرس  دوعـس  نب  دـمحم  یناـبیتشپ  و  باـهولا ، دـبع  يربهر  هب  اـهیباهو  شبنج  سپـس  تفرگ . رارق  روشک 

هب رجنم  دوعس  نب  زیزعلا  دبع  مایق  و  شبنج ،

مالسا نیمزرس  www.Ghaemiyeh.comزاجح ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


41 ص :
ار نینوخ  ياههلال  ناگدننکمایق ، نازابناج و  دش . هدیمان  يدوعس  ناتسبرع  مان  هب  دوعس  نب  دمحم  دوبدای  هب  و  دیدرگ ، روشک  نیا  يدازآ 

رارق رامعتسا  رامثتسا و  رامعتـسا و  دایقنا  تحت  رگید  راب  یلو  دننایورب ، ار  يدازآ  تخرد  اهنآ  نایم  رد  ات  دندنایور  کشخ  يارحـص  رد 
. دنتفرگ

، تسج يراـی  مهم  یلماـع  ناونع  هب  روشک  نیا  یعیبط  ییاـیفارغج و  تیعقوم  زا  یـسایسو  یعاـمتجا  تیعقوم  تخانـش  يارب  ناوتب  دـیاش 
ناونع هب  ایسآ و  یبرغ  بونج  رد  یلامش و  هرکمین  رد  يدوعس  ناتـسبرع  دومن . هجوت  نآ  لباقم  تاریثأت  هدیدپ و  نیا  هب  یتسیاب  نیاربانب 
هجرد یقرش 35  لوط  رد  هقیقد و  هجرد و 32   16 نیب 5 / یلامـش  ضرع  رد  هک  ددرگیم  بوسحم  هنایمرواخ  یبرع  ياهروشک  زا  یکی 

زا تیوک ، هب  یقرـش  لامـش  زا  هک  دراد  عبرم ) لیام   870 ، 000  ) عبرم رتمولیک   2 ، 149 اـب 690 ، ربارب  یتحاـسم  تسا و  عقاو  هقیقد  و 56 
رطق و سراـف و  جـیلخ  هب  قرـش  زا  رمحا ،) رحب   ) خرـس ياـیرد  هب  برغ  زا  یمـشاه ، ندرا  هب  یبرغ  لامـش  زا  قارع ، يروـهمج  هب  لاـمش 

(1). ددرگیم دودحم  نامع  نمی و  يروهمج  هب  بونج  زا  نامع و  هریزجهبش  نامع و  يایرد 

تسا عبرم  رتمولیک   2 ، 730 تساهنیشنخیش 000 ، نامع و  نمی ، يدوعس ، ناتسبرع  ياهروشک  لماش  هک  هریزج  هبش  لک  تحاسم  - 1
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بونج رد  ناتسبرع  گرزب  ياهارحص  زا  ناوتیم  هک  تسا  كانتشحو  روانهپ و  ياهارحص  روشک ، نیا  ییایفارغج  یگژیو  نیرتصخاش 
روشک نیا  رـسارس  هک  تفگ  ناوتیم  یلک  روـط  هب  و  کـچوک ، ذوـفن  يارحـص  زکرم ، رد  گرزب و  ذوـفن  يارحـص  لامـش ، رد  یقرش و 

. تسا یناتسهوک  نآ  برغم  زا  یتمسق  اهنت  تسا و  ارحص  زا  هدیشوپ 
هدش عقاو  رمحا  رحب  راوج  رد  زکرم و  رد  روشک  نیا  یتیعمج  زکارم  نیرتگرزب  دوشیم . هدـناوخ  دـجن  مان  هب  نیمزرـس  نیا  عفترم  قطانم 

رتشیب تعیبط ، تبوعص  یکشخ و  تلع  هب  رگید  فرط  زا   (1). تسا رفن  نویلیم   22 زا 6 ، شیب  رضاح  لاح  رد  روشک  نیا  تیعمج  تسا .
یطاقن رد  مه و  زا  رود  زکارم  تروص  هب  دودحم  صخشم و  ياهزرم  اب  ینیشن ) هیداب   ) دودحم تاعامتجا  رد  ییاتـسور ، قطانم  ِتیعمج 
تـشک يرادـماد و  هب  هدـیزگ و  تنوکـس  تسا ، هدومن  مهارف  اهناسنا  زا  يدودـحم  دادـعت  يارب  ار  یگدـنز  ناـکما  یعیبط  طیارـش  هک 

، دنشابیم تلاصا  تنس و  ياراد  هدش و  هتفرگ  فارطا  طیحم  زا  نآ  هیلوا  داوم  هک  یتسد  عیانص  امرخ و  صوصخ  هب  يریـسمرگ  ناهایگ 
رد یلاخلا  عبر  يارحـص  زا  ناوتیم  هنومن  روط  هب  دنـشابیم  تاـیح  زا  یلاـخ  یعیـسو  رایـسب  قطاـنم  یلک  روط  هب  دـناهدیزرو و  لاغتـشا 

. تسا یبرغ  بونج  يایسآ  صخشم  هرهچ  دوخ  نیا  هک  تسا  یناسنا  زکارم  زا  یلاخ  هک  درب  مان  یبونج  ناتسبرع 

يدالیم لاس 2004  يرامشرس  جیاتن  ساسا  رب  - . 1
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رد دنتسه و  ددرت  رد  ارحص  یناتـسهوک و  قطانم  نیب  هک  درب  مان  ار  نیـشنرداچ  ياههلیبق  دوجو  ناوتیم  یعیبط  طیارـش  رگید  تاریثأت  زا 

. دناهدوب يرایسب  ثداوح  أشنم  خیرات  لوط 
رد هتـشذگ  رد  اّما  دناهدمآرد ، تیلقا  ياههورگ  تروص  هب  رتشیب  نیـشنرداچ  نامدرم  هزورما  هچرگا  كرالک  يآ  ناج  روسفورپ  لوق  هب 

عیزوت زا  یلیلحت  هیزجت و  چیه  دناهتخاسیم . صخشم  دودحم و  ار  تیعمج  دادعت  هتـشاد و  رثا  یبرغ  بونج  يایـسآ  یـسایس  تابث  مدع 
لومنالپ ود   (1). دشاب هتـشاد  ینیـشنرداچ  رثا  هب  حیرـص  یهجوت  هک  نیا  رگم  دـشاب ، عماج  دـناوتیمن  یبرغ  بونج  يایـسآ  رد  تیعمج 

برع و نانیشنرداچ  ییاطسو  نورق  تاکرح  هب  زیچ  ره  زا  شیب  یبرغ  بونج  يایسآ  رد  نیشنرداچ  نامدرم  عیزوت  هک  تسا  هدش  رکذتم 
درادیم رب  هریزجهبش  لیابق  رگید  جرزخ و  سوا و  لیابق  نایم  رد  ار  تفرشیپ  ياهماگ  نیلوا  مالـسا  هک  تسا  نینچ  تسا و  نویدم  كرت 

ثعاـب اهدــحاو ، نـیب  داـیز  تفاـسم  اـب  هارمه  ترفاــسم ، يارب  دوـجوم  یطیحم  تـسیز  تارطخ  عـناوم و  ناتــسبرع  رد  صوـصخ  هـب  و 
. تسا هدش  یگنهرف  تازیامت  يدح  ات  یبلطییادج و 

رهش دنچ  هدج و  ردنب  هکم ، هنیدم ، ياهرهش  رد  (2) و  رفن نویلیم  راهچ  زا  شیب  اب  ضایر  رد  يدوعس  ناتسبرع  يرهش  تیعمج 

ص 132 هعسوت ، لاح  رد  ياهروشک  تیعمج و  يایفارغج  - 1
يدالیم لاس 2004  يرامشرس  جیاتن  ساسا  رب  - 2
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. دنشابیم زکرمتم  ارکاش  هجره ، ایرهد ، نویع ، همامی ، اکرموبا ، نارجن ، فوج ، لثم  رگید  کچوک 

دودح رد  یتیعمج  ياراد  عقاو و  روشک  برغ  رد  هک  تسا  هکم  یبهذم ، ظاحل  زا  و  ضایر ، يدوعـس ، روشک  تختیاپ  یـسایس ، ظاحل  زا 
هب ینییاـپ  مقر  هک  تسا  عبرم  رتـمولیک  رد  رفن  دودـح 10  رد  یبسن  تیعمج  ياراد  ناتـسبرع  رـضاح  لاح  رد   (1). تسا رفن  نوـیلیم   1 ، 3

. دیآیم رامش 
بجوم دومن و  تفرـشیپ  اقیرفآ  لامـش  هنایمرواخ و  مامت  رد  زین  یبرع  نابز  مالـسا  تفرـشیپ  هارمه  هب  هک  تسا  یبرع  اهنآ  طـخ  ناـبز و 

. دیدرگ اهروشک  نیا  نابز  بهذم و  رد  تدحو  يرادیاپ 
ظاحل زا  تسا . هدمآ  دوجو  هب  یتروشم  سلجم  زا  هننقم  هوق  تسا و  هاشداپ  تسد  رد  تارایتخا  مامت  یتنطلس و  روشک  نیا  تموکح  عون 

یتشیعمدوخ و ساسا  رب  رتشیب  داصتقا ، هک  يدالیم  لاس 1930  زا  لبق  دومن . میـسقت  یخیرات  هرود  ود  هب  ناوتیم  ار  روشک  نیا  يداصتقا 
ياهیاپهوک و بسانم  زکارم  اههحاو و  رد  تالغ  امرخ و  تشک  يزرواـشک ، ظاـحل  زا  هک  دوب  راوتـسا  يرورپماد  يزرواـشک و  ياـنبم  رب 

ياراد هک  زکرم  برغم و  رد  زب  دنفسوگ و  شرورپ  تسا  ياهلیبق  یگدنز  یلصا  نکر  هک  يرورپماد  ظاحل  زا  و  عفترم ، یحاون  رد  يزبس 
لیکشت ار  عفترم  طاقن  رتشیب  دنشابیم و  هدنکارپ  ياهرازفلع 

يدالیم لاس 2004  يرامشرس  جیاتن  ساسا  رب  - 1
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زا رتشیب  نیـشنچوک  تیعمج  تسا  راوتـسا  نوگاـنوگ  قطاـنم  رد  بسا  شرورپ  یبونج و  یلامـش و  یحاون  رد  رتـش  شرورپ  و  دـنهدیم ،

. دننکیم قازترا  تالغ  امرخ و  یماد و  تالوصحم 
لاناک خرـس و  يایرد  ریـسم  رد  خرـس و  يایرد  هرانک  رد  عقاو  ردانب  رگید  هدـج و  قیرط  زا  رگید  ياهروشک  ناتـسبرع و  نیب  یناـگرزاب 

جارختسا فشک و  ياهلاس 1930 م  زا  سپیلو  تخاسیم ؛ نکمم  ار  نیشنرهش  تیعمج  تشیعم  رگید  فرط  زا  هنارتیدم  يایرد  زئوس و 
تکرش طسوت  هک  هدروآ  دوجوب  تسا  راوتسا  تفن  جارختـسا  يانبم  رب  هک  ار  روشک  نیا  نیزورما  داصتقا  یلـصا  نکر  ناتـسبرع  رد  تفن 
. دروآیم تسد  هب  یناوارف  يزرا  ریاخذ  یناهج  هصرع  رد  تفن  هدننکرداص  روشک  نیرتمهم  ناونع  هب  دریذپیم و  تروص  وکمارآ 

هکم رهش 

يادا ماگنه  هب  دیاب  دنشاب ، هک  ياهطقن  ره  رد  ناناملسم  و  تسا ، عقاو  نآ  رد  هبعک  هناخ  هک  تسا  هکم  رهش  ناناملـسم  رهـش  نیرتسدقم 
. دننک يور  سدقم  رهش  نیا  هب  یبهذم  ضئارف 

هدش و عقاو  يدوعس  روشک  زا  زاجح  ناتـسا  رد  یلامـش  ضرع  هقیقد  هجرد و 25  یقرـش و 21  لوط  هقیقد  هجرد و 50  رد 39  رهش  نیا 
. دراد عافترا  ایرد  حطس  زا  رتم   330

تشادن و يرهش  هبنج  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  زا  شیپ  هکم  تشد 
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نامز رد  دـش و  هداهن  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دـیحوت  نامرهق  تسد  هب  رهـش  نیا  ياـنبریز  گنـس  نیتسخن  دوبن . شیب  یهاگرذـگ 

تباث و  ) يو دنزرف  ود  زا  دش و  ریاد  نآ  رد  يراجت  زکارم  رازاب و  دـمآرد و  رهـش  تروص  هب  مالـسلا - هیلع  هلآو و  انیبن  یلع  لیعامـسا -
نونکامه دمآرد و  زاجح  رهش  نیرتگرزب  تروص  هب  هکم  رهش  مالـسا ، كانبات  هعـشا  شبات  زا  سپ   (1). دمآ دوجو  هب  برع  داژن  رادـیق )

هضیرف کی  ماجنا  يارب  ناهج  فانکا  راطقا و  زا  ناهج  ناملسم  مدرم  هک  جح  مایا  رد   (2). دوشیم غلاب  رفن  رازه  تسیود  رب  نآ  تیعمج 
. دنکیم زواجت  رفن   (3) نویلیم کی  زا  نآ  تیعمج  دنروآیم ، يور  رهش  نیا  هب  یمالسا  میظع  هرگنک  رد  تکرش  یبهذم و 

مارحلادجسم

هراشا

. تسا هدش  هتخاس  هورم  افص و  هوک  زا  ياهرد  رد  هکم و  رهش  طسو  رد  ًابیرقت 

ص 125 ج 1 ، ریثا ، نبا  لماک ، - 1
تسا یسمش  لاس 1354  دودح  ینعی  باتک - فیلأت  نامز  هب  طوبرم  رامآ  نیا  تسا  یهیدب  - 2

نویلیمدنچ نونکامهو  - 3
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250 نآ ، رود  ات  رود  میدق  رد  نآ  تحاسم  دراد . رب  رد  ار  هبعک  هناخ  هک  تسا  ناناملـسم  دجـسم  نیرتسدـقم  نیتسخن و  مارحلادجـسم 

تعــسو رب  هراوـمه  ادــخ  هناــخ  نارئاز  نوزفازور  شیازفا  رثا  رد  عـبرم و  رتـم  رب 75000  غلاـب  دــعب  رتـم و  دودـح 17902  دـعب  مدـق و 
. تسا عبرمرتم  رازه  زا 160  شیب  نآ  تحاسم  نونکا  مه  دش و  هدوزفا  مارحلادجسم 

. تسا هتشادرب  رد  هنیزه  يدوعس  لایر  درایلیمکی  ًاعمج  هدیسر و  نایاپ  هب  ق . لاس 1396 ه . رد  مارحلادجسم  هعسوت  هلحرم  نیرخآ 
رفن دیآیم و 107  رامش  هب  زین  ینید  مولع  سرادم  نیرتگرزب  زا  یکی  تسا ، ناناملسم  دبعم  نیرتگرزب  هک  نیا  زا  هتـشذگ  مارحلادجـسم 

. دراد سّردم 
رد  (1). دوـشیم غلاـب  رفن  هـب 700  ناـبرد ) هدـننکتفاظن و  بـیطخ و  نّذؤـم و  سّردـم و  زا  مـعا   ) مارحلادجــسم نارازگتمدـخ  دادــعت 

هاجنپ دصکی و  شیاجنگ  و  دننکیم . تکرـش  هوکـشاب  زامن  نآ  رد  رفن  رازه  دـص  دوشیم و  اپ  رب  تعامج  زامن  کی  طقف  مارحلادجـسم 
. دراد ار  رازگزامن  رفن  رازه 

. تسا مزمز » هاچ   » و لیعامسا » رجح  «، » میهاربا ماقم  «، » هبعک  » لماش مارحلادجسم 

ص 372 ج 7 ، متسیب ، نرق  فراعملا  ةرئاد  - 1

www.Ghaemiyeh.comمارحلادجسم ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


48 ص :

هبعک

یلامش و ياهعلض  لوط  تسا و  رتم  دودح 15  رد  دجسم  فک  زا  نآ  عافترا  هک  مارحلادجسم  طسو  رد  تسا  یلکـش  بعکم  يانب  هبعک 
دجسم حطـس  زا  رتم  ود  هک  تسا  يرد  هبعک  یقرـش  تمـس  تسا و  رتم   12 نآ 25 / یبرغ  یقرـش و  ياهعلـض  رتم و   10 نآ 25 / یبونج 

هک دوشیم  هدید  نآ  نامتخاس  زا  رتم  کی  طقف  هدش و  هدیشوپ  یـسیفن  شـشوپ  اب  هبعک  ياهراوید  تسا  بوکالط  هرقن و  دراد و  عافترا 
. تسا هدمآ  ولج  هب  یمک  هناخ  راوید  ندش  مکحم  يارب  تسا و  فورعم  ناورذاش »  » هب

ار دیدج  ششوپ  دوشیم و  هتشادرب  یلبق  ششوپ  لمح و  هکم  هب  هدعقيذ  رخاوا  رد  هلاس  ره  دوشیم و  هتفاب  رصم  رد  ًابلاغ  هبعک  شـشوپ 
هدش و هدیشک  فرط  راهچ  هب  اهنکر  دادتما  رد  طخ  راهچ  هبعک  طسو  زا   (1). دنهدیم رارق  یلبق  ششوپ  ياج  هب  هوکشاب  یمسارم  نمض 

برع لیابق  دزن  مالسا ، زا  شیپ  نرق  تدم 27  هبعک   (2). دنشابیم هناگراهچ  ناکرا  رگنایامن 

ص 234. هسدقملا ، تابتعلا  ۀعوسوم  - 1
.« دوشیم هتفاب  دیلوت و  هدش  ثادحا  راک  نیا  صوصخم  هک  ياهناخراک  رد  هکم و  دوخ  رد  هدرپ  نونکامه  »

تسا ینامی  یبونج  نکر  یلامش 4 - یبرغ  نکر  یماش 3 - یلامش  نکر  یقارع 2 - دوسا  یقرش  نکر  - 1 زا : دنترابع  هبعک  ناکرا  - 2
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. دندرمشیم مرتحم  ار  نآ  برع  لئابق  همه  تسا و  هتشاد  مارتحا  تمظع و 

. دنتفاتشیم نآ  ترایز  هب  میدق  راگزور  زا  دنتسنادیم و  مرتحم  ار  هبعک  زین  نایناریا 

دوسالارجح

موسوم دوسالارجح  هب  هک  هدش  بصن  رتمیتناس  رطق 30  هب  یگنس  مارحلادجـسم  فک  زا  مین  رتم و  کی  عافترا  رد  هبعک  یقرـش  هیواز  رد 
ترـضح ینعی  دـیحوت  نامرهق  تسد  هب  شیپ  لاـس  رازه  راـهچ  دودـح  رد  هک  تسا  یخیراـت  ینید و  رثا  نیرتیمیدـق  گنـس  نیا  تسا ،

(1). تسا هدش  هداد  ياج  هبعک  هناخ  يانب  رد  لیلخ ، میهاربا 

میهاربا ماقم 

. دراد هلصاف  هبعک  راوید  زا  رتم  هک 13  کچوک  يدبنگ  نیرولب و  حیرض  اب  تسا  یکچوک  هرجح  هبعک  یقرشلامش  رد 
ماقم ار  نآ  گرزب  ربمایپ  نیا  راـختفا  هب  تسا و  میهاربا  ترـضح  راـگدای  هک  هدـش  بصن  بجو  ود  رطق  هب  یگنـس  هرجح  نیا  طـسو  رد 

. دنناوخیم فاوط  زامن  نآ  تشپ  رد  هدیمان و  میهاربا 

98 ، 82 نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  - 1
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لیعامسا رجح 

جراخ رد  دندرک و  ادـج  هبعک  نامتخاس  زا  ار  تمـسق  نآ  هبعک  يانب  دـیدجت  ماگنه  هب  شیرق  هک  تسا  هبعک  زا  یتمـسق  لیعامـسا  رجح 
. دندرک نیچگنس  ار  شفارطا  تمسق  نآ  ندش  مولعم  يارب  یلو  دنداد  رارق  هبعک 

. دریگ رارق  هناخ  فاوط  لخاد  لیعامسا  رجح  هک  تسا  بجاو  عقاو و  میطح  هبعک و  نیب  رد  رجح  لیعامسا و  رجح  رد  رجاه  ربق 

مزمز هاچ 

. دراد رارق  مزمز  هاچ  نآ  يذاحم  دوسالارجح و  يرتم  رد 18 
. دندوب رادهدهع  شیرق  ناگرزب  ار  نآ  يدصت  هدوب و  ناگمه  هجوت  دروم  لیعامسا  ترضح  نامز  زا  هاچ  نیا 

. دوشیم هدافتسا  نآ  بآ  زا  یقرب  هبملت  هلیسو  هب  رتم و  دودح 3  رد  نآ  قمع  رتم و   2 مزمز 5 / هناهد  نونکامه 
. دنتسه هکم  فورعم  ياههاچ  زا  هناوج ،»  » و ینالقسع » «، » رهاز «، » هدیبز  » ياههاچ مزمز  رب  هوالع 

هورم افص و 

جاجح تسا  بجاو  هدوب و  رتم  مه 420  زا  اهنآ  هلصاف  هک  هورم  افـص و  ياهمان  هب  دنراد  رارق  صوصخب  هوک  ود  مارحلادجـسم  رانک  رد 
ادج رگیدکی  زا  هاتوک  راوید  ود  اب  طسو  رتم  ود  تسا  تمـسق  هس  ياراد  رتم و  نآ 20  ضرع  دنیامن . یط )  ) یعس ار  ریـسم  نیا  راب  تفه 

هدش
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يور رتم  عافترا 12  هب  همرآ  نوتب  زا  یفقس  دنیامنیم . یعس  نآ  نیفرط  زا  جاجح  هیقب  تسا ، ناوتان  لیلع و  صاخشا  یعـس  صوصخم  و 

. تسا هدناشوپ  ار  هورم ) افص و   ) ریسم نیا 

هسّدقم نکاما 

مامت رد  ربمایپ  تسا و  هجیدخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دالوا  هاگداز  تسا ، موسوم  همطاف » هدیـس   » دلوم هب  هک  هجیدـخ  هناخ 
. دیزگ يوأم  نآ  رد  لیقع  سپس  تشاد و  ینکس  هناخ  نیا  رد  شتماقا  تدم 

. تسا مدرم  هاگترایز  هک  مشاهینب  بعش  رد  تسا  یلحم  لوسر  ترضح  هاگداز 
هک هدوب  يدجـسم  یکیدزن  نامه  رد  دراد ، رارق  یلع  بعـش  رد  ادـخ و  لوسر  هناخ  کـیدزن  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  تنوکـس  لـحم 

. تسا هدنامن  یقاب  نآ  زا  يراثآ 
. دندناوخیم ناکم  نآ  رد  باحصا  اب  ار  زامن  هک  هدوب  ادخ  لوسر  هاگهانپ  هاگیفخم و  نارزیخ  راد 

هکم دجاسم 

. دنشابیم هکم  دجاسم  نیرت  فورعم  زا  ریز  دجاسم  مارحلادجسم ، زا  دعب 
. نج هروس  لوزن  لحم  هرخن  نابایخ  رد  عقاو  نجلا  دجسم  - 1
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. دش بصن  اجنآ  رد  هکم  حتف  ماگنه  هب  مالسا  مچرپ  هک  یلحم  رد  هیارلا ، دجسم  - 2

«. نوجح  » هوک ياپ  رد  هبقع ، تعیب  لحم  رد  هعیبلا ، دجسم  - 3
. سیبقوبا هوک  رد  لالب ، دجسم  - 4

. دوب هداتسیا  اجنآ  رد  رمقلا  قش  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یلحم  رد  سیبقوبا  هوک  زارف  رب  رمق ، قاقشنا  دجسم  - 5
هدـش انب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تدابع  لحم  رد  هک  تسا  يدـبنگ  نآ  طـسو  هدـش و  عقاو  ینم  تاـفرع و  هار  رد  فیخ ، دجـسم  - 6

. تسا
هکم و رهـش  رد  مه  يرگید  ياهناکم  دنتـسه ، یمالـسا  راودا  ياـهانب  زا  يرادومن  هاـگترایز و  دوخ  هبون  هب  هک  قوف  دـجاسم  رب  هوـالع 

: دننام ددرگیم ، نارئاز  بلج  ببس  هک  دراد  دوجو  نآ  هموح 
. رماعینب بعش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگداز  - 1

. مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  هاگداز  - 2
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ناکاین  زا  نت  راهچ  ربمایپ و  ّمع  بلاطوبا  ربمایپ و  رسمه  هجیدخ  ربق  هک  نوجح »  » ناتسهوک رد  هکم  ناتسروگ  - 3

. تسا فورعم  العم  هربقم  هب  دنشابیم و  نآ  رد  یصق ) فانمدبع و  مشاه ، بلطملادبع ،  ) هلآ
. تسا هدوب  تلاسر  نارود  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دبعم  یحو و  طبهم  رونلا » لبج   » رد عقاو  ءارح  راغ  - 4

. دناهدرب رس  هب  نآ  رد  زور  هس  مرکا  ربمایپ  ترجه ، ماگنه  هب  دراد و  رارق  هکم  بونج  رد  روث ، هوک  رد  روث  راغ  - 5
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هکم ياههوک 

هدش عقاو  ینم  هب  فرشم  لحم  رد  نآ  یقرـشلامش  هکم و  یگنـسرف  کی  رد  لماک  یطورخم  لکـش  هب  فرژ  ياهرد  رانک  رد  ارح : هوک 
. تسا

هعشا نیتسخن  اریز  تفرگ . مان  رونلالبج  قاقحتسا  يور  زا  یمالـسا  رـصع  رد  تشاد و  مان  ارح  لبج  ناتـساب ، دهع  رد  هوکـشرپ  هوک  نیا 
اب تلاسر ، ناشن  یحو و  زمر  ناونع  هب  تمظع  اب  هوک  نیا  دـنکفا و  وترپ  ربماـیپ  فیرـش  بلق  رب  هوک  نیمه  زارف  رب  یحو  تاـیآ  كاـنبات 

. تسا هدنام  یقاب  رتمامت  هچ  ره  هوکش 
. دنزادرپیم شیاین  اعد و  هب  نآ  زارف  رب  باتفآ  بورغ  ات  هجحيذ ) مهن   ) هفرع زور  جاجح  هدش و  عقاو  تافرع  طسو  هک  همحرلا : لبج 

. تسا هتسویپ  عوقو  هب  هوک  نیمه  يذاحم  رمقلا » قش   » هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياههزجعم  نیرتگرزب  زا  یکی  سیبقوبا : هوک 
هدش هکم  لخاد  هوک  نیا  فرط  زا  هکم ، حتف  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هدش و  عقاو  هکم  يالعا  تمـسق  رد  ءادـک : هوک 

(1). تسا

ص 49 ج 4 ، ماشهنبا ، هریس  - 1
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: نوچ رگید  ياههوک 

(1). دنوریم رامشب  هکم  فورعم  ياههوک  زا  زین  همدنخ  هدیدحوبا و  يدک ، علعل ، يدنه ، ناعقیت ، قلف ، هورم ، هوک  افص ، هوک  روث ، هوک 

هکم رهش  زا  ییاهینتسناد 

هراشا

، باذع لوزن  ماگنه  هب  هک  دناهداد  روتـسد  دوخ  موق  هب  بیعـش  حـلاص و  نوچ  ناربمایپ ، زا  یخرب  هدوب و  نما  یناکم  تسخن  زور  زا  هکم 
ریغ دورو  نآ  رد  تسا و  مالـسا  سدـقم  نید  رهـش  نیا  مدرم  یمـسر  نییآ  هک  تسا  نرق  هدراهچ   (2). دنوش هدنهانپ  سدقم  رهـش  نآ  هب 

. تسا عونمم  ناملسم 

دیارج

«. یمالسالا ملاعلا  رابخا   » و یمالسالا » ملاعلا  ۀطبار  «، » هودنلا « » زاجحلا  » و يرقلاما » : » زا دنترابع  هکم  فورعم  تالجم  همانزور و 

ص 14 هسدقملا ، تابتعلا  ۀعوسوم  - 1
ص 185 ج 2 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  - 2
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اههناخباتک

. تسا مالسلاباب  یکیدزن  رد  هینامیلس  هناخباتک  یناهما و  باب  رد  هدازیناوریش  هناخباتک  هکم  فورعم  ياههناخباتک 

هکم سرادم 

خیش  » هسردم و  قحلا ) راهظا  باتک  فلؤم   ) يدنه هَّللا  تمحر  خیش  سیسأت  هیلوص  هسردم  مارحلادجسم  رب  هوالع  هکم  روهـشم  سرادم 
. تسا طایخ » دمحم  فسوی 

دودح يارجا 

يارجا یعـضو  رثا  هک  لماک  تینما  زا  ادـخ  هناخ  نارئاز  نیمزرـس و  نآ  مدرم  هجیتن  رد  دوشیم ، ارجا  یمالـسا  دودـح  زا  یخرب  هکم  رد 
. دنشابیم رادروخرب  تسا  دودح 

، دندنبب ار  اههزاغم  رد  ای  دنراذگب  اههزاغم  سانجا  تظفاحم  يارب  ار  یـسک  هک  نیا  نودـب  هکم  رازاب  رد   » هک دـناهدید  ًارارک  هکم  نارئاز 
یمالسا تنس  نیا  هک  درک  شومارف  دیابن  هتبلا   (1). دنزب اههزاغم  لاوما  هب  تسد  یسک  هک  هدشن  هدینش  دنوریم و  رصع  رهظ و  زامن  يارب 

. دروخیم مشچ  هب  مدرم  هماع  نایم  رد  طقف 

دش لقن  لاس 15  هرامش 1  مالسا ، بتکم  هلجم  زا  شخب  نیا  - 1
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هدج

ات هدج  هلصاف  رتمولیک ، اوه 2200  هار  زا  نارهت  ات  نآ  هلـصاف  تسا و  لصتم  خرـس  يایرد  هب  هک  همظعم  هکم  برغ  رد  تسا  يردنب  هدج 
. تسا جاجح  ترایز  لحم  هدج  رد  اوح  ربق  و  رتمولیک ، هنیدم 425  ات  هدج  رتمولیک ، هکم 73 
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رفس زاغآ 
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رفس زاغآ 

ياههشیدنا هک  ماهدرک  ناوارف  یعس  مزادرپیم . داتفا  قافتا  يرمق  يرجه  لاس 1395  رد  هک  دوخ  يارجامرپ  رفس  حرش  هب  شخب  نیا  رد 
. منک نایب  جح  مسارم  روشرپ  تاظحل  رد  ار  دوخ 

ماگنه رد  ار  هدیروش  ناسنا  یحور  تاناجیه  تاساسحا و  دنتسین  رداق  تاملک  هک  دننادیم  یبوخ  هب  دناهتفر  جح  رفـس  هب  دوخ  هک  نانآ 
راک نیا  رد  هزادـنا  هچ  ات  منادیمن  دوخ  ماهدز و  تسد  یـششوک  نینچ  هب  همه  نیا  اب  دـننک . نایب  جـح  مسارم  رگید  تاـفرع و  تاـقیم و 

. ماهدوب قفوم 

امیپاوه رد 

تکرح هاگدورف  يوس  هب  صوصخم  ياهسوبوتا  اب  اجنآ  زا  هتفر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دجـسم  هب  یـسمش  نابآ 1354  مهدزون  زور 
. میدومن

مالعا هاگدورف  تاماقم  میدیسر . هاگدورف  هب  حبص  هد  تعاس 
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. درک دهاوخ  تکرح  امیپاوه  مین  هدزای و  تعاس  دندرک 

. داتفا قیوعت  هب  جنپ  تعاس  ات  تکرح  هنافسأتم 
کچوک و ام  رظن  رد  اهنامتخاس  اههناخ و  تفرگیم  هلـصاف  نیمز  حطـس  زا  امیپاوه  هک  یماگنه  میتفرگ . اج  اـمیپاوه  رد  همه  ماـجنارس 

راگدرورپ یگرزب  تمظع و  نآ ، رد  و  دندوب ، هداد  تسد  زا  ار  قباس  تیمها  نآ  رگید  نارهت  گرزب  ياهشارخنامـسآ  دندش ، رتکچوک 
: مداتفا رعش  نیا  دای  هب  دش و  مسجم  مرظن  رد  نایملاع 

هاوگ نادرگرس  دیشروخ  یمه  ار  تکاپ  رونناشن  دشاب  تتمدق  زا  ناشنیب  نامسآ 
هاوگ نآ  رب  همه  یتسه  ملاع  دراد  هچرگلیلد  اتکی  تیئاهنت  رب  تسه  اهنت  لقع 

يونعم و قیـالع  هداوناـخ و  هناـخ و  يداـم  قیـالع  نیب  نارگید  نوچمه  ار  دوخ  نم  دـمآرد و  زاورپ  هب  یهلا  نارکیب  ياـضف  رد  اـمیپاوه 
. مدیدیم یحور  يالاو  ياهشزرا 

دوـخ تسوـپ  رد  هـک  مدوـب  فعــش  رد  ناـنچ  نآ  یناـحور  رفــس  ندروآ  داـی  هـب  زا  یهاـگ  دادیم و  جـنر  ارم  نادــنزرف  يرود  یهاـگ 
. مدیجنگیمن

: دیسر مرطاخ  هب  هیآ  نیا  ماگنه  نیا  رد  و 
ْلَعْفَی ْنَم  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکُدالْوَأ  َو ال  ْمُُکلاْومَأ  ْمُکِْهُلت  ال 
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(1). َنوُرِساْخلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ 

: هک نیا  ینعی 
رگا و  دنادرگ . ناتربخیب  لفاغ و  دراد و  ناتزاب  ادخ  دای  زا  هک  دزاسن  مرگرـس  لوغـشم و  ار  امـش  يروط  ناتنادنزرف  اههتخودنا و  اهلام ، »

زاب راگدرورپ  دای  زا  هک  يدـح  ات  دـشاب  هدرک  بلج  دوخ  هب  نانچنآ  ار  ناـنآ  هجوت  و   ] هتخاـس مرگرـس  تخـس  دـنزرف  لاـم و  ار  یناـسک 
.« دوب دنهاوخ  ناراکنایز  زا  ادخ ] زا  ناشتلفغ  هزادنا  نامه  هب  نادنزرف  لام و  تمعن  ود  زا  هدافتسا  ءوس  رطاخ  هب  صاخشا  هنوگنیا  دننامب ،

: مدروآ دای  هب  ار  داتسا  نخس  اجنیا  رد 
و رگید ، زیچ  هن  دشیدنایم و  دوخ  یـصخش  حـلاصم  دوخ و  هب  اهنت  هک  تسا  شیوخ  حـلاصم  شدوخ و  رد  زکرمتم  یهاگ  ناسنا  هقالع  »

یمدآ هداوناـخ ، ياـضعا  شمارآ  شیاـسآ و  هاـفر و  نیمأـت  هار  رد  هک  يروط  هب  تسا . رتيوـق  یگداوناـخ  تهج  رد  هقـالع  نیا  یهاـگ 
یلو دزادـنیب . اهیگدولآ  اهتبکن و  شریذـپ  اهقلمت و  یحور و  ياهتلذ  ًاـنایحا  اـی  اـسرفتقاط  ياـهشالت  هب  ار  دوخ  هک  دوش  رـضاح 
یبتکم و یفده و   » هقالع نآ  دشاب و  اهیگتسباو  اههقالع و  نیا  همه  رب  مکاح  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  اهناسنا  رد  زین  يرگید  هقالع 

9 نوقفانم : - 1
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. تسا یتدیقع »

«(1). دنکیم میسرت  یگدنز  رد  ار  وا  یلک  یساسا و  یشم  طخ  دهدیم و  تهج  ناسنا  ياهشالت  هب  هک  تسا  هقالع  عون  نیا 
زا ترـسم  يداـش و  متـسیرگن ، دوـخ  نارفـسمه  هرهچ  هب  تسـشن و  نیمز  هـب  هدـج  هاـگدورف  رد  اـم  ياـمیپاوه  رهظزادـعب  تعاـس 8  رد 

دنناوتیم جاجح  لحم  نیا  رد  تسا . مک  رایسب  جاحلا ) ۀنیدم   ) جاجح تقوم  رارقتسا  لحم  ات  هدج  هاگدورف  هلصاف  دیرابیم . ناشنامشچ 
هب هک  دراد  ناوراک  همانرب  هب  یگتـسب  نیا  دوش و  هدامآ  هکم  ای  هنیدـم  يارب  اـهنآ  تکرح  هلیـسو  اـت  دـننک  تحارتسا  یتعاـس  دـنچ  يارب 

(. رخآ هنیدم   ) ای دنشاب  لوا ) هنیدم   ) حالطصا
( جاحلا ۀنیدم   ) تقوم رارقتـسا  لحم  رد  هک  دـش  انب  دوبن ، هدامآ  تکرح  هلیـسو  نوچ  یلو  دوب ، هنیدـم  يوس  هب  تکرح  ام  ناوراک  همانرب 

. مینک تکرح  هنیدم  يوس  هب  حبص  مینامب و 
نارفسمه ناتسود و  هدج  رازاب  زا  رادید  زا  سپ  تسا . هدش  عقاو  هایـس  يایرد  رانک  رد  هک  تسا  ناتـسبرع  يابیز  ياهرهـش  زا  یکی  هدج 

ترایز هب  ییاهنت  هب  جـح  مسارم  زا  لبق  متفرگ  میمـصت  دربیمن . مباوخ  مدرکیم  هچ  ره  نم  اما  دـنتخادرپ ، تحارتسا  هب  جاحلاۀـنیدم  رد 
هدومن هداـمآ  ار  تکرح  لـئاسو  فرطرب و  ار  عناوم  ناوارف  شـشوک  اـب  دـنیوگیم ،) هدرفم  هرمع  ار  تراـیز  نیا   ) موش لـئان  ادـخ  هناـخ 

ینارفسمه

هحفص 61 يزاسدوخ ، - 1
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یحور هدرسفا و  رطاخ  اما  میتشگرب ، هدج  هب  هلیسو  نامه  اب  دمآ و  شیپ  یعنام  هنافـسأتم  هاگـساپ  نیلوا  رد  میدرک ، تکرح  هدرک و  ادیپ 

. میتشاد یطاشن  یهلا  میرح  هبذج  رد  لالمرپ 
ییآ هناخ  نورد  هک  يدرک  هچ  نورب  رد  وت  هکدندادن  مهر  مرح  هب  متفر  هبعک  فاوط  هب 
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هنیدم
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هنیدم رد 

نیرتیناحور نیرتهوکـشاب و  دیدرگ . زاغآ  اهترایز  اهتدابع و  همانرب  قدنف )  ) لته رد  ناوراک  ندـش  رقتـسم  هنیدـم و  هب  دورو  زا  سپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجسم  رد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  كاپ  رازم  ترایز  تسا ، یناملـسم  ره  يوزرآ  هک  سدقم  رهـش  نیا  رد  ترایز 
همه هنیدم  زین ، اهجنر  دوشیم و  هدنز  خیرات  ییوگ  اًلصا  دروآیم . دای  هب  يرایـسب  ياهناتـساد  ادخ ، لوسر  رازم  ترایز  اب  ناسنا  تسا .

. ار هفص  باحصا  ناتساد  و  اهجنر ، همه  نآ  هکم و  رد  ار  بلاطیبا  بعش  ناتساد  دروآیم ، ناسنا  دای  هب  ار  زیچ 
تیرـشب و ملاع  ربهر  اوشیپ و  نیرتگرزب  تمظعاب  هاـگمارآ  هچ  تسا ، یمالـسا  سدـقم  رهـش  نیمود  همّرکم  هکم  زا  دـعب  هرونم  هنیدـم 
مالسلا و اهیلع  ارهز  همطاف  شیمارگ  رتخد  هناگی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللادبع  نب  دّمحم  ترضح  ناربمایپ  متاخ  دیحوت ، ياول  رادمچرپ 

. تسا مالسلا  مهیلع  راوگرزب  ماما  راهچ 
هنیدم هب  جح  لامعا  ماجنا  زا  دعب  ای  لبق  دنهنیم ، مدق  زاجح  نیمزرس  هب  جح  هضیرف  ماجنا  يارب  ملاع  فارطا  فانکا و  زا  هک  نیملسم 
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هریخذ دیحوت  زا  صلاخ  ینامیا  هزات و  ییورین  دننکیم و  ترایز  ار  دوخ  ناگرزب  نایاوشیپ و  سدـقم  رازم  هدـش و  فرـشم  برثی )  ) هبیط

. دنیامنیم

یبّنلادجسم

رهش طسو  رد  یبنلادجسم  تسا . هرونم  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجسم  مالـسا  یخیرات  راثآ  نیرتسدقم  نیرتگرزب و  زا  یکی 
نآ راصنا ) رجاهم و   ) ناناملسم رگید  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  نأشلامیظع  دئاق  هتفرگ و  رارق  هنیدم 

. دنداهن انب  لگ  گنس و  اب  ترجه  لوا  لاس  رد  ار 
دوـخ اـب  دوـب . هارمه  سرت  اـب  یتـح  دـیدرت و  ناـجیه و  اـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  سدـقم  مرح  یبنلادجـسم ، هـب  نـم  دورو 

؟ موش کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كاپ  رازم  هب  هک  مراد  هزاجا  ایآ  هک  مدیشیدنایم 
هب ناهگان  مدرک . شومارف  ار  لوخد  نذا  یتح  هک  اجنآ  ات  دوب ، هدومن  توهبم  تام و  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يراوگرزب  تمظع و 

، تسا نیما  لیئربج  باب  نیا  هک  ینادیمن  رگم  يوریم ؟ اجک  هب  متفگ : دوخ  اب  هداتـسیا  بدؤم  متـشگرب و  بقع  هب  یمدـق  هدـمآ ، دوخ 
. تسا یهلا  مالک  لوزن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  یحو  هتشرف  دورو  لحم  ینعی 

. متشادن دورو  تأرج  مدید و  نادرگرس  هلاو و  ار  دوخ  دوشیمن . هناخ  نیا  دراو  هزاجا  نودب  راگدرورپ  برقم  کلم  يرآ ،
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. دنک اطع  مدورو  هزاجا  هدومن و  متیاده  دهد و  نذا  ارم  هک  متساوخ  ادخ  زا  مدرک و  دنلب  اعد  هب  تسد  مدش و  رطضم 

ار میرک  نابزیم  هدـید و  قح  تمحر  رد  ار  دوخ  تسا و  نیملاعلل  ۀـمحر  مرح  اجنیا  هک  دیـسر  مرکف  هب  ناهگان  هک  مدیـشیدنایم  دوخ  اب 
مد ره  ناقـشاع ، رجاهم و  راصنا ، نازاـبناج  ناـگرزب و  هاـگیاج  نآ  مدـید ، ییافـصاب  مرح  مدـش ، مرح  دراو  هدرک  ادـیپ  تأرج  متخاـنش ،
هللا یلـص  مرکا  لوسر  ربنم  بارحم و  متـشادن ، یتشحو  سرت و  چـیه  متفریم و  ولج  هب  ناگمه  دـننام  ون ، یتمظع  تشاد و  هزات  ياهولج 

زا هک  مدینـشیم  لد  شوگ  اب  ار  شاهلان  هدرک و  هدهاشم  ار  هنانح  نوتـس  دـش . يراج  مکـشا  هدیـسوب و  لد  قوش  اب  مدـید  ار  هلآ  هیلع و 
. دیلانیم ادخ  لوسر  قارف 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهدربن  مامت  رد  هک  مداتفا  ياهدنگنج  ناروالد  يزابناج  دای  هب  هدرک و  هدهاشم  ار  هفـص  باحـصا  هاگیاج 
. دندرک اهيراکادف  اهتداشر و  دنتشاد و  رارق  ههبج  لوا  فص  رد  رافک  اب  هلآ 

. دناهتسشن بترم  سابل  اب  ینادرم  راکادف ، ناگنهرب  ياج  هتفرگ و  رارق  يدوعس  روشک  ناگجاوخ  اهنآ  ياج  هب  کنیا 
. مدیدن دوخ  لاح  رد  يرییغت  چیه  تشذـگیم و  رظن  زا  کیکی  هشیاع ) هبابلوبا و  نیـصحملا و  رورـسلا ، دوفولا ، هنانح ،  ) اهنوتـس مامت 

: متفگ دوخ  اب  هدید  ار  مالسلا  باب  همحرلا ، باب  ءاسنلا ، باب  لیئربج ، باب  اهباب :
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شمرح هب  هانگ  راب  اب  هتسدهتسد  نیملاعلل  ۀمحر  نارئاز  دشخبیم ، هزات  يدیما  ار  همه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تمظع  اب  هاگراب 

یهاگ و  دنتـسشنیم . تاجانم  هب  ادخ  اب  نامیـشپ  مدان و  مارآ و  هرابکی  دندیـسریم  هک  هبابلوبا  نوتـس  کیدزن  کیره  هدـش و  هدـنهانپ 
. دندومنیم ترفغم  بلط  شیوخ  يادخ  زا  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  هبوت  نوتس  هک  هدش  دوخیب  دوخ  زا  نانچ 

اعد هب  تسد  هدمآ  دوخ  هب  هرابکی  تشادیم ، مزاب  نتفر  زا  يریجنز  دننام  هانگ  نیگنـس  راب  نکیلو  هدرک  راودـیما  ارم  نارئاز  شوخ  لاح 
هبوت نوتـس  هب  تمعن  همه  نآ  هنارکـش  هب  نیملاعلل  ۀمحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  مرح  رد  نینمؤملا ) ریما   ) ماما نابز  زا  هدرک و  دـنلب 

لوغشم راگدرورپ  اب  تاجانم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نابز  زا  دوخ  يادخ  اب  تبحم  رهم و  زا  ولمم  یبلق  رابکشا و  یمـشچ  اب  هدش  کیدزن 
: مدرک ضرع  هدش و 

تسد هتـسد  ره  هک  ياهعماج  رد  یتخاس ، نشور  شیوخ  تیاده  غورف  اب  ار  ناهج  هدکتملظ  يداهن و  تنم  دوخ  ناگدیرفآ  رب  ادنوادخ  »
زا داسف  قافن و  یگریت  دراذگ ، تاساسحا  رایتخا  رد  یگدنز  نانع  دشاب و  دوخ  فطاوع  شوختـسد  سک  ره  دروآ و  شیپ  سوه  اّنمت و 
مه زا  ار  ندـمت  نواعت و  ماظن  درابب و  تشحو  هقرفت و  گنـس  عاـمتجا  نآ  ماـب  رب  دزیخرب و  راـهب  مکارتم  ياـهربا  نوچمه  بناـج  راـهچ 

دنوش و رگ  هولج  نوناق  باتک و  لعـشم  اب  یگریت  يرات و  هوبنا  ءارو  زا  تشهب  ناگتـشرف  نوچمه  كاپ  ناربمایپ  عقوم  نیا  رد  دنالـسگب ،
توالت هدرسفا  ياهناج  نآ  رب  رهم  تمحر و  تایآ  دنناسر و  قشع  مایپ 
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«(1). دریگ رارق  یگناگی  داحتا و  تمعن  نآ  ياج  دزیخرب و  نایم  زا  یهاوخدوخ  ییاهنت و  تبکن  دوش و  عمج  اهیگدنکارپ  دنیامن ،

عیقب

فرط هب  لوسر  كاپ  مرح  زا  نارئاز  دوب ، هدرک  رپ  ار  هنیدـم  ياضف  ناراد  هدـنزبش  ناگدـنب و  تاجانم  يادـص  هتـشذگ و  همین  زا  بش 
متشگ و ناور  عیقب  يوس  هب  یبنلادجسم  زا  تاجاحلا  یـضاق  اب  تاجانم  زا  سپ  زین  نم  دندوب ، تکرح  رد  نیتسار  ناماما  رونم  رازم  عیقب ،

یلاح اب  یعمج  متفای ، عیقب  راوید  تشپ  ار  دوخ  هدـش و  کـیدزن  نادیهـش  كاـپ  رازم  هب  هدراذـگ  رـس  تشپ  ار  هنیدـم  گـنت  ياـههچوک 
ریما رابرَرُد  تاملک  ماگنه  نآ  رد  مدوبن ، نتفر  ولج  هب  رداق  هک  مدـید  کـچوک  ردـق  نآ  ار  دوخ  نم  اـما  دـندوب ، شیاـین  لوغـشم  شوخ 
: دنیامرفیم هک  متخاس  يراج  نابز  رب  ار  هبطخ  بل  ریز  هدیشخب ، يدیما  ارم  دوخ  روشرپ  جیهم و  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

. دناینادان لهج و  نتفر  نیب  زا  ملع و  أشنم  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  »
مولع هنیجنگ  دوخ  و  ناـنآ ، دزن  نآرق  یمارگ  قئاـقح  دـنداحتا . نید و  هتـسیاش  صاـخ و  نارادـفرط  مالـسا و  راوتـسا  ياههناوتـسا  ناـنآ 

نانآ اب  تّما  نیا  دارفا  زا  کیچیه  دندنوادخ ،

هغالبلاجهن - 1
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72 ص :
اب تسا  هدنکفا  هیاس  ناشرس  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نادناخ  یـشخبتاجن  شناد و  تمعن  هراومه  هک  یمدرم  دنوشیمن و  هسیاقم 

و دـندرگزاب ، ناـشیوس  هب  دـیاب  نارـسدوخ  هـک  دـننیقی  ناـمیا و  هاـگهیکت  نـید و  یـساسا  هیاـپ  ناـمه  ناـنآ  دوـب . دـنهاوخن  ربارب  ناـشیا 
ناشنایم رد  هَّللالوسر  تثارو  تیصو و  تسا و  تباث  ناشیارب  تیالو  یصاصتخا  قح  همه ، نیا  اب  دنیارگب ، ناشتاروتـسد  هب  ناگداتفارود 

(1) .« ظوفحم
: يرآ

تسا دمحم  لآ  تیاده  وترپ  زاناورهر  دنسانش  هاچ  ار ز  هار  رگ 
تسا دمحم  لآ  تیاضر  لمع  طرشکیلو  دوشیم  لمع  هب  قح  ياضر  بسک 

رد تماما  تیالو و  خماش  ماقم  نأش  رد  ار  ياهدنزرا  تالمج  تغالب ، تحاصف و  نامـسآ  تیناسنا و  ناهج  درمگرزب  نابز  زا  هک  یتقو 
هیاپدـنلب میرح  سدـقم و  نیمزرـس  هب  دورو  هزاجا  یهاتوک ، تـالمج  اـب  هتفرگ  رارق  ياهشوگ  رد  هتـشگرب و  بقع  هب  مدرک  روصت  نهذ 

دقرم راوز  هرمز  رد  ار  دوخ  برقم ، هکئالم  يدـه و  همئا  ادـخلوسر و  نذا  ادـخ و  مان  اـب  هتـساوخ و  تلاـسر  خـماش  ماـقم  زا  ار  تیـالو 
ات متساوخ  هزاجا  ناشزیزع  دنزرف  سدقم  هاگشیپ  زاو  مدید  ناشفیرش 

 .. هبطخ 239 و هغالبلاجهن ، - 1
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ربخ هچ  نیمزرس  نیا  ردمتسنادیم  شاک  دشیم ، يراج  منابزهب  نخـس  هن  مدوب و  نتفر  هب  رداق  هن  ّالاو  دنیامرف ، منخـس  نذا  دنهد و  مهار 

. تسا
. دننوفدم سدقم  ناکم  نیا  رد  یناگدنب  هچو  دراد ، مانهچ  نیمزرسنیا 

. مربب یپ  نیمزرس  نیا  ناگدیمرآ  ماقم  هب  هک  دوشیم  ایآ 
اب هدرکن و  تعانق  ناشترایز  هب  اهنت  هتفای  ار  اهنآ  هار  مه  نم  دیاش  ات  دننک  يرای  ارم  ناشنیرهاط  دادجا  مسانشب و  ار  اهنآ  هک  دوشیم  ایآ 

؟ مناسرن نایاپ  هب  ار  دوخ  رمع  دایرف  هلان و  هآ و 
یمالسا عامتجا  يانبریز  رد  گرزب  یلماع  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  راختفا  هب  نانآ  راکادف  زابناج و  نارای  دننام  رگا  دشیم  هچ 

. موش لئان  تسا 
يرکف دومج  راچد  جـیردت  هب  شناد  لقع و  نودـب  ناسنا  دـهاوخیم . تفرعم  شناد و  و  لقع »  » ياهتـساوخ نینچ  هک  مدیـشیدنا  دوخ  اب 

: دومرف ریشب »  » هب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدروآ  دای  هب  ماگنه  نآ  رد  دروآیم و  يور  تافارخ  ماهوا و  هب  هتشگ و 
تخانش و دقاف  ناسنا  ریشب  يا  دیسر ، دهاوخن  ریخ  یکین و  هب  درادن  نید  مهف  یهاگآ و  تخانش و  هک  ام  باحـصا  زا  کیره  ریـشب ، يا  »

«(1). دشابن هاگآ  یهارمگ  نیا  هب  وا  دنناهاوخ و  ار  وا  یهارمگ  هک  دتفایم  یناسک  گنچ  هب  دوز  یلیخ  یهاگآ 

ْمِْهَیلِإ َجاَتْحا  اَذِإَف  ْمِْهَیلِإ  َجاَتْحا  ِهِهْقِِفب  ِنْغَتْـسَی  َْمل  اَذِإ  ْمُْهنِم  َلُجَّرلا  َّنِإ  ُریَِـشب  اَی  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ُهَّقَفَتَی  ْنَمِیف ال  َْریَخ  ـال  : » دومرف قداـص  ماـما  - 1
ص 40 یفاک ج 1 ، ج 21 ص 477 . ۀعیشلالئاسو ، ُمَْلعَی ». َوُه ال  َو  ْمِِهَتلالَض  ِبَاب  ِیف  ُهُولَخْدَأ 
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لوق  زا  وا  مه  و 

«(1). تسین لقع  زا  رتشخبدوس  یلام  چیه  ینادان و  زا  رتتخس  یتسدیهت  چیه  یلع  يا  »
: دومرف رگید  ینخس  رد  و 

دنکن و هجوت  وا  هب  دنوادخ  ددرگن ، دنمشناد  ادخ  نید  رد  هک  نآ  اریز  دیشابن ، درگارحص  دیوش و  دنمشناد  ادخ  نید  رد  هک  داب  امـش  رب  »
«(2). درامشن هزیکاپ  ار  شرادرک 

: دومرف وا  مه  و 
هب ار  ناسنا  ییاسانـش  ینعی  دوشیم ، ماجنا  لمع  ییانـشآ  زا  سپ  نوچ  دریذـپیمن  دریگن  ماجنا  یهاگآ  تخانـش و  اب  هک  ار  یلمع  ادـخ  »

ماجنا يراک  عقاو  رد  دـهدیم ) ماجنا  ار  يراک  دـیلقت  ای  تداع و  رب  انب  و   ) درادـن یهاگآ  هک  یـسک  سپ  دـنکیم . ییامنهار  لمع  ماجنا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   (3). تسا هدادن 

ص 30 ج 1 ، یفاک ، - 1
ص 36 ج 1 ، یفاک ، - 2

ص 43. ج 1 ، یفاک ، ًادُعبّالإ .» ریسلا  ۀعرس  هدیزی  قیرطلا ال  ریغ  یلع  رئاسلاک  ةریصب  ریغ  یلع  لماعلا  - » 3
نم هضعب  نامیإلا  ّنإ  الأ  هل . ۀفرعم  الف  لمعی  مل  نمو  لعملا  یلع  ۀفرعملا  هتلد  فرع  نمف  لمعبّالإ ، ۀفرعم  الو  ۀفرعمبّالإ  اًلمع  هَّللا  لبقی  «ال 

ص 44 ج 1 ، یفاک ، ضعب .»
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.(1)« ِِهنیِد ْنَع  ُلَأْسَی  َو  ُهُدَهاَعَتَیَف  ِِهنیِد  ِْرمَِأل  ٍۀَعُمُج  ِّلُک  ِیف  ُهَسْفَن  ُغِّرَُفی  ٍلُجَِرل ال  ٍّفُأ  »

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
شنید زا  دـنک و  دـهع  دـیدجت  نآ  اـب  اـت  دـنکن  هداـمآ  شنید  رما  يارب  زور ) کـی  ياهتفه   ) هعمج زور  ره  رد  ار  دوخ  هک  يدرم  رب  فا  »

.« دنک لاؤس 
عیقب كاخ  رد  هتفخ  ناکاپ  يوربآ  زا  مهد و  رارق  هلیـسو  ار  نایداه  هک  نیا  زج  مدـیدن  ياهراـچ  هدـید و  رطـضم  ار  دوخ  تاـیاور  نیا  اـب 

هب فوخ  زا  دسرب و  یماهلا  یتیانع ، یـضیف ، يددم ، یتفرعم و  یـشناد ، یمهفدیاشاتمهد ، دـنگوساهنآ  میظع  ماقمهب  ار  ادـخو  مریگهرهب 
ادن هک  دینـشیمار  یهلایحو  لماحيادـن  مشوگو  هتخاسيراج  لد  نابز و  رب  ار  رمز  هروس  هکرابم  تایآ  یهلا و  مالک  مدرب و  هانپ  ءاجر 

: دادیم
(2). ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق 

دیماان و دنوادخ  تمحر  زا  زگره  دناهدنارذگ ، دح  زا  ار  يدب  هدرک و  متس  شیوخ  سفن  رب  هک  یمدرم  هب  وگب  ام  ربمغیپ  يا  »

ج 1 ص 40 یفاک ، - 1
52 رمز : - 2
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.« تسا نابرهم  هدنزرمآ و  وا  اریز  دزرمآیم . ار  ناهانگ  مامت  ندرک ) هبوت  اب   ) دنوادخ هتبلا  هک  یتسرد  هب  دنوشن . سویأم 

ناهگان میامن . نابرهم  هدنـشخب  مرک  اـب  راـبرد  هب  رافغتـسا  متفگ  دوخ  اـب  دیـشخب و  ناـج  نم  هدرم  دـبلاک  رد  هک  دوب  هکراـبم  هیآ  نیمه 
: دومرف ترضح  نآ  درک و  رافغتسا  نانمؤم  ریما  نایقتم  يالوم  روضح  رد  هک  دمآ  مرطاخ  هب  نآ  تالمج 

. تسا ینعم  شش  نآ  رد  و  تسا ، نیّیلع  هجرد  نآ  تسیچ ؟ رافغتسا  ینادیم  ایآ  دیرگب  وت  رب  تردام 
. هتشذگ رب  ینامیشپ  - 1

. هانگ هب  تشگزاب  كرت  رب  میمصت  - 2
. نداد ار  مدرم  ياهيراکهدب  - 3

. ندروآاجب ار  هدش  كرت  تابجاو  - 4
. ندرب نیب  زا  هدییور  هانگ  لاح  رد  هک  ییاهتشوگ  - 5

(1). تسا بولطم  نتفگ  هَّللارفغتسا  تروص  نیا  رد  ندب ، هب  ار  هانگ  ینیریـش  ندناشچ  دننام  ندب  هب  ادخ  يرادربنامرف  جنر  ندناشچ  - 6
. کنم کب  ذوعا  بر 

یلفط دننام  تیصعم  راب  ینیگنس  هانگ و  یگراچیب و  طرف  زا 

تمکح 417 هغالبلاجهن ، - 1
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77 ص :
زج هب  ردام ! هک  تسا  نیا  شلاح  نابز  و  دربیم ، هانپ  ردام  ناماد  هب  هرابود  وا  یلو  دـیامنیم ، هیبنت  هدـنار و  دوخ  زا  ار  وا  ردام ، هک  مدوب 

هدنهانپ شمرک  اب  میظع  هاگهانپ  هب  مه  زاب   (1)، رگید رد  زا  میآرد  رد ، نیا  زا  ینارب  مرگ  مزیرگب ، هک  مرادـن  ییاج  وت  رهمرپ  ناماد  وت و 
. مدرک هدهاشم  شماع  تمحر  رد  ار  دوخ  قوذ  قوش و  دیما و  زا  راشرس  یبلق  اب  هدش و 

نارکیب ياهتبحم  هتفیـش  نم  دـننام  یبش  دـیاب  مه  وت  مزاـس ؟ هاـگآ  ملد  لاـح  زا  ار  زیزع  هدـنناوخ  وت  هک  ضیفرپ  بش  نآ  زا  میوگ  هچ 
تمعن ناوخ  رب  هدـش ) هدـنار  اجهمه  زا   ) نم دـننام  زین  ار  وت  اهشخبضیف  اهتیافک و  اب  نآ  ات  يوش  عیقب  سدـقم  نیمز  رد  هتفخ  ناماما 

. يوش زاینیب  ایند  ياهتذل  زا  ات  دنشکب  نامهیم  يور  رس و  رب  شزاون  تسد  دنیامرف ، نامهیم  ناشتیالو 
يوش هام  نآ  هدنب  لد  هدید و  زکيوش  هاگنآ  نم  رارسا  فقاو  وت 

يوش هاگآنم  ياهبشتلاح  زادناشنب  نم  زورب  رگا  تیزور 

دنزیم و نیمزرـس  يداو و  نآ  رد  ناگتفخ  هقالع  قشع و  زا  مد  هک  میونـشب  یقـشاع  لد  نابز  زا  ار  عیقب  سدقم  نیمزرـس  فصو  دـییایب 
ناگدیمرآ ءامسا  اب  ار  ناگمه  شزوسناج  تایبا  تالمج و 

زومایب كدوک  نآ  زا  يراد  افوزوسلد  رای  نآ  اب  تفگ  بحاصم  - 1
دزیرگ ردام  نماد  رد  نامهدزیتسرد  شنیک  هب  ردام  نوچ  هک 
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78 ص :
: دزاسیم انشآ  عیقب  نارگنشور  و 

تسا ربمیپ  كاپ  ترتع  رازم  اجنیاتسا  رد  ار  تانج  نشلگ  عیقب و  اجنیا 
تسا رطعم  یتشهب  يوب  ناور ز  اجنیاتسایلوا  ربق  نیمز  يور  تشهب  اجنیا 

تسا ربکا  قالخ  تمحر  لوزن  اجنیاتسایبنا  لیخ  کلم  روح و  فاطم  اجنیا 
تسا ردام  ناماما و  راچ  روضح  اجنیاکدیهن  مدق  هنهرب  ْياپ  ماگْهاتوک و 
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79 ص :

تاقیم
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80 ص :
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81 ص :

مارحا

وگزاب ار  اهشیاین  اهتذـل و  نآ  همه  كرد  هک  درادـن  ار  نآ  شیاجنگ  باتک  نیا  تاحفـص  تشذـگ ، هنیدـم  رد  ام  فقوت  زور  هدزناـپ 
. میرذگب دنزجاع ، نآ  فیصوت  زا  مه  تاملک  هوالعهب  منک و 

ندیسر هنیدم و  كرت  اب  هک  نیا  رکف  اما  دوب ، لکشم  ام  همه  يارب  يونعم  ياهییابیز  اهتوارط ، اهیکاپ ، رهش  نآ  زا  ندش  ادج  هچرگا 
. تخاسیم لمحت  لباق  ام  يارب  ار  رهش  نآ  زا  يرود  ياهجنر  میوشیم ، لئان  بجاو  هفیظو  ماجنا  گرزب و  یتداعسهب  هکمهب 

زا شیب  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یبـش  ناـمه  ضرـالا  وحد  بش  اـی  هدـعقيذ  بش 25  میتشاد ، یخیراـت  گرزب و  یبـش 
. دندرک تکرح  هکم  هب  هنیدم  زا  هناخ  رئاز  رازهدص 

ار مزال  ياهشرافس  نایب و  دوخ  ناهارمه  يارب  ار  دوخ  ياهینتسناد  هدومن ، هدافتسا  تصرف  زا  ماش  هرفس  رس  رب  تکرح ، زا  لبق  یتعاس 
. مدرک یظفاحادخ  نارفسمه  همه  زا  مدش و  روآدای  اهنآ  هب  ینم ، رعشم و  تافرع و  هکم و  تاقیم و  هب  دورو  تهج 
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82 ص :
يارب نارگن  یهورگ  دنزرف و  هناخ و  رکف  رد  ياهدـع  توهبم و  تام و  یخرب  نایرگ و  نارفـسمه  زا  یـضعب  یندـشن ، شومارف  دوب  یبش 

. تشذگ نامز  راصح  زا  منهذ  هراب  کی  مدوبن ، هودنا  مغ و  لایخ و  رکف و  زا  غراف  مه  نم  و  جح ، لامعا  ینید و  ضئارف  ماجنا 
ناینب ار  مالـسا  سدقم  نید  هدولاش  شرادافو  نارای  دوخ و  يزورهنابـش  تازرابم  تمحز و  جـنر و  لاس  زا 23  سپ  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 

ناشیرپ هتفشآ و  عاضوا  دوب . هدیـسر  برعلا  ةریزج  ياهزرم  يوس  نآ  هب  دوبن ، ادخ  مالک  زج  هک  شتامیلعت  هنماد  هک  ياهنوگ  هب  هداهن و 
يردارب و یتسود ، هتفر و  نیب  زا  اهیـشکردارب  اهتراغ و  هدرک ، ادیپ  یناماس  رـس و  مرکا  یبن  هنادنمدرخ  يربهر  ریبدـت و  اب  برع  لئابق 

سرت رگید  هدروآ و  دوجو  هب  اهنآ  يارب  قافتا  داحتا و  زا  یمکحم  هتشر  هدش و  کیدزن  مه  هب  اهنآ  ياهلد  هتفرگ و  ار  نآ  ياج  يربارب 
مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  يدرمیاپ  اب  مور  ناریا و  ياهيروطارپما  ربیخ و  مکحتسم  ياهژد  اریز  تشادن ، هار  ناناملسم  لد  رد  یمیب  و 

. دوب هداتفا  هزرل  هب  هدوشگ و  مالسا  هدنگنج  ناروالد  و 
: هدومرف شیادخ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  میظع  قلخ 

(1). ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ 

4 ملقلا : - 1
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83 ص :
: دوب ياهفیظو  هک  شایهلا  لمعلاروتسد  و 

(1) «. قالخالا مراکم  ممتال  تثعب  »
زا ار  گرزب  تاعامتجا  شاهناـمیکح ، تادـهاجم  مالـسا و  تفرـشیپ  هار  رد  تورث  لاـم و  زا  يربک  هجیدـخ  راکادـف  يوناـب  تشذـگ  و 

: دیحوت هملک  راعش  اب  هدرک و  نیزگیاج  ناشناج  رد  ار  مالسا  ینامسآ  شیک  هتخاس و  ادج  تیلهاج  یتسرپتب و 
«، اوحلفت هَّللا  ّالا  هلا  اولوق ال  »

نیمزرس دوخ و  یلصا  نطوم  دای  هب  ناوارف  ششوک  ریگیپ و  شالت  زا  سپ  کنیا  و  تسا ، هدومن  ناتسلگ  ار  ناتسبرع  ياهنیمزرس  همه 
تخاس و هاگآ  ار  برعلاةریزج  رـسارس  یمومع  مالعا  اب  تسا . جح  رفـس  مزاع  هداتفا و  نازیزع  هاگداز  دـیحوت و  ردام  يارقلاما  دـیحوت ،

. دندش ریزارس  هنیدم  يوس  هب  لیس  نوچمه  ناملسم  مدرم  ریاس  برع و  گرزب  لیابق  زا  یمیظع  هدوت 
اههناخ رتشیب  رد  ياهقباسیب  شوجوبنج  هدرک و  قرف  اهزور  رگید  اب  هنیدم  رهـش  عضو  دوب . ترجه  مهد  لاس  هدعقلايذ  هبنش 25  زور 

. دندرکیم هدامآ  رفس  يارب  ار  دوخ  اریز  دوب ، هدش  ادیپ  دارفا  لزانم  و 

ص 372 ج 67 ، راونالا ، راحب  - 1
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84 ص :
ار دوخ  هلجع  هب  دندرکیم و  عادو  دوخ  ناسک  اب  ياهتـسد  دندوب . دمآوتفر  رد  باتـش  هب  ياهدع  رهـش  مخوچیپ  رپ  رباعم  اههچوک و  رد 

. دندناسریم هکم  ياهناوراک  هب 
ریزارـس ناشنامـشچ  زا  کشا  تارطق  هک  یتلاح  رد  دـندمآ و  دوخ  نازیزع  هقردـب  هب  نز  درم و  زا  یناوارف  تیعمج  هتـساخرب و  ییوهایه 

ییارحـص هماج  ود  اهنت  تفاظن  لسغ و  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نایم  نیا  رد  دنتفگیم ، ریخ  هب  رفـس  ار  نایناوراک  دوب ،
. درکیم تکرح  مدرم  شیپاشیپ  رد  تشاد و  نت  رد 

میظع ناوراک  گرزب  یهارمه  هب  هدعقلايذ  هبنش 25  بش  نامه  مه  ام  ناوراک  نالوارقشیپ  گرزب  هلفاق  نیا  تکرح  اب  نامز  ریـسم  رد 
. میدرک تکرح  همظعم  هکم  فرط  هب  یمالسا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  تاقیم  نامه  ینعی  هرجش  دجسم  هب  تکرح و  هکم  فرط  هب  هنیدم  زا  هک  دوب  بشهمین  هب  کیدزن  تعاس 
. میدیسر

تاقیم

ار یهلا  هبذج  ندید و  ار  ناگدازآ  نادّحوم و  ایـصوا و  ایلوا و  ادخ و  نالوسر  ناربمایپ و  مارحا  لحم  ندش و  دراو  قح  میرح  هب  تاقیم ،
کیدزن زا  ار  نیدّحوم  یصاصتخا  زرم  ندرک و  هدهاشم 
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85 ص :
ترایز دصق  هب  هک  ملاع  ياج  ره  زا  هدومن  بجاو  يدراوهزات  ره  رب  هناخ ، نیا  يادـخ   (1). تسا نداهن  مدق  نما  نیمزرس  هب  نتسیرگن و 

مرکا ربمایپ  هک  هنوگنامه  دوش ، دراو  تسا  سدقم  عرش  روتسد  هک  نانچ  نآ  مارحا  لاح  هب  دیسر  مرح  يادتبا  دومن و  تکرح  هناخ  نیا 
. دشاب هتشاد  یهلا  میرح  هب  دورو  هزاجا  دوش و  مَرْحَم  ات  دوش  مِرُحم  دندش  مرُحم  قح  ءایلوا  ادخ و  نالوسر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

: دناهدومرف ناگرزب  يدیسر  هک  سدقم  ناکم  نیمه  هب  و 
. يراد نت ) رس و  رد   ) هچ ره  زا  وش  جراخ  ینعی  کیف » ناک  امم  جرخاف  »

هب تغل  رد  جح  هک  اریز  قح ، يوس  هب  تسا  يریس  زین  جح  و  تسادخ . يوس  هب  ناسنا  لامک  ریس  نیرخآ  نتسب ، ورف  مد  ای  گرم  تاقیم 
. هَّللا یلا  دصق  ینعی  تسا ، دصق  ینعم 

رد ام  بلق  ياهشپت  نیرتزیگناروش  رب  رظان  هک  تیاهنیب ، يدـبا و  يادـخ  نآ  تسا . هَّللا  يوس  هب  تعجر  تشگزاـب و  زا  ياهناـشن  جـح 
زین وا  جح  اتمهیب ، تسا و  دحاو  وا  هک  اجنآ  زا  تسا ، تالاح  مامت 

: زا دنترابع  هناگجنپ  تیقاوم  - 1
. هرجش تمظعاب  دجسم  هنیدم : لها  تاقیم  - 1

. هفحج دجسم  ماش : لها  تاقیم  - 2
. لزانملا نرق  فئاط : لها  تاقیم  - 3

. ململی نمی : لها  تاقیم  - 4
قیقعلا يداو  قارع : دجن و  لها  تاقیم  - 5
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86 ص :
. تسا ریظنیب  وا و  هب  رصحنم 

. تسا لامک  يوس  هب  ریس  مه  وا  ترایز  تسا و  لامک  تقیقح  وا 
. تسا یگنادواج  يوس  هب  ریس  زین  وا  ترایز  تسا ، يدبا  وا 

. تسا قلطم  تقیقح  يوس  هب  یشبنج  مه  وا  هناخ  ترایز  تسا ، قلطم  تقیقح  وا 
. تسا تیاهنیب  يوس  هب  نتفر  مه  وا  يوس  هب  نتفر  تسا ، تیاهنیب  وا 

. درادن دوجو  ایند  نیا  رد  زگره  لزنم  نیرخآ  تساهنآ و  دصقم  هکلب  تسین ، جاجح  لزنمرس  وا 
. دشاب فده  دوخ  هک  نیا  هن  فده ، يوس  هب  تسا  يریس  تقیقح  رد  تسا . وا  ییامنهار  اب  وا و  يوس  هب  اهتکرح  اهنتفر و  نیا  همه  و 

نآ زا  رترود  (1) و  ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  تسا . رتکیدزن  وت  هب  تدوخ  زا  تسین ، رود  وت  زا  تسه و  وت  اب  ادخ  اج  همه  اریز 
. تسا کیدزن  لصو  هدعو  اما  يرآ  یسرب ، وا  هب  یهاوخب  دوخ  ماخ  لایخ  رکف و  هب  هک  تسا 

ددرگ رتزیت  قوش  شتآکیدزن  دوش  نوچ  لصو  هدعو 

میراپسب وا  هب  ار  دوخ  میراد  یهت  وا  ریغ  زا  ار  لد  مینک . هدامآ  رادید  يارب  ار  دوخ  هک  هدیسر  نآ  ماگنه  دسریم ، رادید  هظحل  و 

16 ق : - 1
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87 ص :
: مییوگب مییوج و  تناعتسا  دادمتسا و  وا  زا  مینک ، وا  هب  لکوت 

ُنیِعَتْسَن َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ 
يا سانشب ، ار  تدوخ   (1) دناهدیـشک فص  وت  يارب  تاقیم  داعیم و  رد  ناگتـشرف  حاورا و  تسا  وت  دورو  راظتنا  رد  هدناوخ و  ار  وت  ادـخ 

: دومرف ناـیملاع  راـگدرورپ  تشنیرفآ  رد  هک  یقولخم  ناـمه  وت  (2) و  دندرک هدجـس  ار  وا  ناگتـشرف  هک  يربمایپ  نامه  دـنزرف  وت  ناسنا 
.(3) َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف 

(4) «. ًاّرُح ُهَّللا  َکَلَعَج  ْدَقَو  َكِْریَغ  َْدبَع  ْنُکَت  ال  : » نانمؤم ریما  نخس  هب  رگنب 
: دومرف شاهرابرد  دنوادخ  هک  یقولخم  نامه  وت  اریز  يریذپب ، ار  ادخ  ریغ  یگدرب  یگدنب و  دیابن  زگره  وت  ناسنا ، يا 

.(5) َمَدآ ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََقل  َو 
، دنبب نامیپ  نک ، رادید  ادخ  اب   (6)، نما نیمزرس  نیا  ناکم و  نیا  هب  ندیسر  اب  نک . شریجنز  دنبب و  ار  دوخ  سفن  وید  وخهتشرف ، يا 

38 أبن : افَص . ُۀَِکئالَْملا  َو  ُحوُّرلا  ُموُقَی  َمْوَی  - 1
28 و 29 رجح : َنوُعَمْجَأ . ْمُهُّلُک  ُۀَِکئالَْملا  َدَجَسَف  َنیِدِجاس * َُهل  اوُعَقَف  یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو  ُُهْتیَّوَس  اذِإَف  - 2

14 نونمؤم : - 3
ص 215 ج 74 ، راونألاراحب ، - 4

70 ءارسا : - 5
97 نارمعلآ : ًانِمآ . َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  َو  َمیِهاْربِإ  ُماقَم  ٌتانَِّیب  ٌتایآ  ِهِیف  - 6
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88 ص :
. یشابن ناطیش  توغاط و  هدنتسرپ  یتسرپن و  ار  یسک  وا  زج  هک  يدشن  دّهعتم  تنامیپ  اب  وت  رگم   (1). نک دهع  دیدجت 

(2). ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َناْطیَّشلا  اوُُدبْعَت  ْنَأ ال  َمَدآ  ِیَنب  ای  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْمل  َأ 
نامولظم و سرداد  نایناهج و  يادـخ  نآ  نک  نوریب  ياهتخاس ، تب  دوخ  يارب  ار  اـهنآ  يراد و  ناوتاـن  نایادـخ  زا  تلد  رد  هچنآ  نونکا 

نیا رد  دوب و  اهنآ  دوجو  رد  هک  ییادـخ  نامه  ناملـس ، رذوبا و  یلع و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يادـخ  ینعی  ناـگراچیب  سرداـیرف 
. شوپب مشچ  نایادخ  رگید  زا  هد و  ياج  دوخ  لد  رد  ار  رامع  دادقم و  يادخ  دندیدیمن ، وا  زج  تاقیم 

. تسا وت  یبرم  قلاخ و  امنهار و  تسود و  نیرتهب  هک  یتاقالم  لاح  رد  ییادخ  نآ  اب  نادب 
. يریمب هک  نآ  زا  شیپ  ریمب  نک ، نت  هب  گرم  هماج  روآ ، رد  هب  ار  تا  یگدنز  هماج  تسا ، تاقیم  اجنیا  »

هدهاشم ار  شریظن  رمع  تدم  رد  اهراب  دوشیم ، هدید  تاقیم  رد  هک  تالاح  نیا  اریز  یتمظعرپ . تبیهرپ و  فوخرپ و  مان  بجع  تاقیم ،
رئاز تاقیم  نیا  رد  دنراد ، مه  هب  یتهابش  بجع  میاهدرک و 

91 لحن : اهِدیِکَْوت . َدَْعب  َناْمیَْألا  اوُضُْقنَت  َو ال  ُْمتْدَهاع  اذِإ  ِهَّللا  ِدْهَِعب  اُوفْوَأ  َو  - 1
59 سی : - 2
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. دنیامنیم جراخ  شنت  زا  نارگید  دراد ، هچ  ره  هناخ  يادخ  رئاز  تاقیم  نآ  رد  دهنیم . نیمز  هب  دوخ  تسد  اب  دراد  هچ  ره  ادخ  هناخ 

. مارحا صوصخم  هماج  اب  جح  نامز  رد  ایوگ ، هیبلت  نتفگ  هب  هناخ ، رئاز  نابز  جح ، تاقیم 
: دننک دایرف  دنلب  يادص  اب  ناگدننکعییشت  و  هتسب ، هناخ  يادخ  رئاز  نابز  گرم ، تاقیم 

.(1) َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  هَّللا  ّالا  هلا  ال 
. درادن یمولعم  صخشم و  نامز  رفس  نیا  و 

. تسا رئاز  هدهع  هب  مزال و  تفاظن  ریهطت و  لسغ و  هناخ ، ترایز  تاقیم  رد 
. تسا لامک  يوس  هب  ریس  هناخ  ترایز  تاقیم و 

. تسا رئاز  لامک  ریس و  نیرخآ  هناخ  يادخ  ترایز  تاقیم و 
. تسا يرغص  تمایق  قلخ ، رشحم  هب  ندش  دراو  ادخ  هناخ  ترایز  جح و  تاقیم 

. تسا يربک  تمایق  يربک و  رشحم  رد  دورو  هناخ ، يادخ  ترایز  گرم و  تاقیم 
. سب تسا و  لمع  طقف  جاجح  همانرب  جح  تاقیم  رد 

ناگرزب هک  هنوگ  نامه  چیه . رگیدو  تسا  باسحگرم  تاقیمرد 

156 هرقب : - 1
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(1)« ٌلَمَع الَو  ٌباَسِح  ًادَغَو  َباَسِح  الَو  ٌلَمَع  َمْوَْیلا  : » دناهدومرف

. هن هنرگو ، وش  دراو  یتسه  اراد  رگا  دراد ، یطئارش  یهلا  میرح  هب  دورو  وا ، رئاز  وت  تسادخ و  هناخ  تاقیم  اجنیا 
. تسا رفس  تامدقم  ندش  مهارف  هار و  تینما  ندب و  تمالس  یلام و  تعاطتسا  نیدراو ، يارب  طرش  نیلوا 

بیع ره  زا  هزنم  كاپ و  رادربنامرف ، عیطم ، هدنب و  دازآ و  زین  وت  و  هدیدرگ ، بجاو  ادخ  هناخ  يوس  هب  رفس  عمج و  وت  رد  طئارش  هک  لاح 
مشچ بلق و   ) حراوج ءاضعا و  هک  کنیا  و  یتسه ، تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  هدامآ  صولخ و  اب  سفن ، تمالـس  ياراد  صقن و  و 

همه كرت  هک  لاح  و  تسا . هدامآ  جح  یهافش  یبتک و  یلمع و  ناحتما  قح و  کیپ  اب  هبحاصم  تهج  تناج ) حور و  نابز و  شوگ و  و 
میهاربا نوچمه  ناحتما  هنوگ  ره  يارب  ياهدومن و  ناگدازدـنزرف ) رهاوخ و  ردارب و  ردام و  ردـپ و  دالوا و  لایع و   ) ناکیدزن ناـشیوخ و 

. ياهداتسیا دنزرف  يادف  ات  ادخ  يارب 
. يرباص هدامآ و  لیعامسا  نوچمه  فده  هدیقع و  هار  رد  ناج  یتح  بصنم و  ماقم و  لانم و  لام و  نداد  زا  هک  لاح 

ماجنا هک  يارب  ار  جـح  هک  رادـیب ، شاب و  هاگآ  یـشالت ، یعـس و  وپاـکت و  رد  رجاـه  نوچمه  ندرم  بوخ  نتـسیز و  رتهب  يارب  هک  لاـح 
. ییوگیم هچ  یناریم و  نخس  هک  اب  یهدیم و 

ص 354 ج 32 ، راونألاراحب ، - 1
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میهاربا يادـن  يدـش و  قح  هدـنزاس  لامعا  ضئارف و  ماجنا  يارب  هدامآ  قح و  نامرف  هب  شوگ  اپارـس  هناخ و  يادـخ  هب  تهّجوت  هک  لاح 

. هدم هار  ار  یسک  لد ، رد  هناخ ، يادخ  زج  تتین  رد  (1) و  نک تین  يدینش ، ار  لیلخ 
میهاربا و هک  هن  نیمز  رب  نانچ  اـهماگ  نک و  نیرمت  طارـص  لـپ  زا  نتـشذگ  يارب  و  دـشاب ، تباـث  تیاـهماگ  اهمدـق و  هاوخب : ادـخ  زا  و 

. دنداهن رجاه  لیعامسا و 
يوقت سابل  رگید  تسد  اب  رآ و  نوریب  نت  زا  هانگ  سابل  ینامسآ  تسد  اب  نیمز  هب  قلخ  تاجن  يارب  یتسد  نامـسآ و  هب  اعد  يارب  یتسد 

. نک نت  هب  يراکزیهرپ  یکاپ و  و 
قح يایلوا  یمارگ و  نالوسر  تاقیم  مشچ  ود  ره  اب  قح و  زا  لطاب  تخانش  يارب  یمشچ  و  ادخ ، تایآ  قئاقح و  نتسیرگن  يارب  یمشچ 
همه دـننامه  ار  دوخ  دوخ و  نوچمه  ار  همه  رگنب و  تاقیم  رد  ار  اـهیگنریب  هدومن و  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  ناـهارمه  هتـسیرگن و  ار 

. نیبب
کیبل ندینش  هدامآ  رادربنامرف و  یشوگ  میهاربا ، يادن  قح و  نامرف  هب  اونش  شوگ  قح ، نامرف  ندینش  میهاربا و  يادن  يارب  اونش  شوگ 

ره هب  بحتـسم  ای  بجاو و  يرگید ، تباین  هب  ای  دوخ و  تهج  دارفا  جح  نارق و  جح  هدرفم و  هرمع  ای  عتمت و  هرمع  ای  جح  مارحا  تین  - 1
مالـسالا ۀـجَح  زا  عتمت  هرمع  ینید  ضئارف  ماـجنا  تهج  موشیم  مرحم  عتمت : هرمع  مارحا  تین  نک . تین  يراد  هفیظو  هک  هوـجو  زا  هجو 

هَّللا یلا  ۀبرق 
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نایوگهیبلت ادـن و  بحاص  باوج  رد  ادـخ  رما  هب  اسر  ییادـص  شوخ و  ییاون  اب  ادـخ و  رکذ  هب  نابز  ادـخ ، قلخ  گـنهامه  ياهادـص  و 

، رثن هن  رعـش و  هن  یبرع ، نابز  اب  غیلب ، حیـصف و  نابز ، کی  هجهل و  کی  گنهآ ، کی  ادـص و  کی  تخاونکی ، ناـسکی و  ناـگمه  دـننام 
: تسا روتسد  هک  هنوگ  نامه  هکلب 

. کیبل کل  کیرش  کلملاو ال  کل  ۀمعنلاو  دمحلا  نا  کیّبل ، کل  کیرش  کیّبل ال  کیّبل ، ّمهّللا  کیبل ،
. تسا کیبل  کیبلو و  تساهیبلت  هکلب ، تسینرعشو  رثن  هکيدینش 

تناج مه  هبحاصم  رد  یلوبق و  مالـسا  یناهج  نومزآ  رد  دـشاب ، تحار  تلایخ  تسار  تراتفگ  دوب و  لد  زا  تفرح  تمالک و  رگا  لاح 
یهاوگ تبلق  ياهنوـگچ ، هک  نک  لاؤـس  تدوـخ  زا  رگنم ، نارگید  تسد  هب  نکن ، لاؤـس  نارگید  زا  یلوـبق ، شاـب  نئمطم  دریگ و  مارآ 

. مارآ تباصعا  تحراوج و  اضعا و  دهدیم ،
. دننک لاؤس  دیاب  دوخ  زا  وت ، دننام  مه  نارگید  شاب ، هتشادن  یکاب  تسا ، داش  تحور  زاب و  تنابز 

. تسا طوبرم  تدوخ  هب  یبلق  یهافش و  یلمع و  یبتک و  لامعا  نآ  همه 
. تسا وت  نادجو  تولج  رد  تولخ و  رد  لامعا  رظان  ياهداد ؟ ماجنا  هنوگچ  هک  نک  لاؤس  دوخ  زا 

دوخ هدش و  هدراذگاو  شدوخ  هب  سک  ره  لامعا  مامت  یسررب 
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اب بتکم  نیا  دازآ  هوژپشناد  ره  درادـن . یـسررب  ییاناوت  یـسک  دوخ  زج  ار  بتکم  نیا  يدابع  لامعا  قاروا  اریز  تسا ؛ دوخ  سرباـسح 
ای یلوبق و  هرمن  یـسررب و  ار  شدوخ  راتفر  لامعا و  تسا ، همه  رب  رظان  اونـش و  انیب و  اناد و  ملاـع و  تسا و  ادـخ  نحتمم  هک  نیا  هب  ملع 

. دیامنیم اضما  هتشون و  دوخ  تباتک  قاروا و  ریز  رد  ار  نآ  در 
نودـب هنامرحم  دوخ  هک  هدرک  تیانع  بتکم  نیا  نادرگاش  کیکی  هب  یهاگآ  شنیب و  نانچ  تمحرم  فطل و  هار  زا  گرزب  راگدرورپ 

. دنراد مالعا  ار  دوخ  یلوبق  ای  در  باوج  میقتسم  نارگید  تلاخد 
اـضما ار  دوخ  لامعا  یلوبق  دوخ  هک  ياهدـنب  ره  راـتفگ  حرـش و  نیا  اـب  بتکم  نیا  دوبعم  دـبع و  قولخم و  قلاـخ و  نیب  تسا  يزمر  نیا 

. دراد ار  میهاربا  يدیحوت  هدنزرا و  سالک  نیا  هب  دورو  هزاجا  هدومن 
كرت هانگ و  زا  ترجه  نسکاو  وش ، مرح  دراو  یقالخا  یناـسنا و  يدازآ و  یگدـنب و  نسکاو  قیرزت  اـب  تسوت ، راـظتنا  رد  یهلا  هنیطنرق 

(1). دیامنیم تینوصم  راهچ  تسیب و  داجیا  یهلا  تامرحم 

ءانمتسا 5- نآ 4 - رب  ندش  دهاش  دـقع و  - 3 رسمه . هب  یتح  نانز  هب  یناوهـش  هاگن  ندیـسوب و  ندرک 2 - راکش  - 1 زا : دنترابع  هک  - 1
مسق ندرک 11 - رخف  شحف و  غورد و  اپ 10 - يور  ندیشوپ  هنیآ 9 - رد  هاگن  ندیشک 8 - همرس  هتخود 7 - سابل  ندیشوپ  ندیئوب 6 -

ندب 16- هب  نغور  ندـیلام  ناـنز 15 - يارب  رویز  رز و  ندرک 14 - تسد  هب  یتنیز  رتـشگنا  تاناویح 13 - ندـناسر  رازآ  ندروخ 12 -
جراخ ندـب  زا  نوخ  تکرح 20 - لاح  رد  هیاـس  ریز  ناـنز 19 - نتفرگ  ور  ندـناشوپ 18 - ندرب و  بآ  ریز  رـس  ندب 17 - زا  وم  ندـنک 

هحلسا لمح  ندیشک 24 - نادند  نتفرگ 23 - نخان  مرح 22 - زا  هایگ  ندنک  ندومن 21 -
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یناسنا فالخ  ياههمانرب  زا  هک  نانچ  نآ  دـنوش ، هنیـسکاو  اج  نیا  رد  دـیاب  نایجاح  همه  تسا ، یهلا  هنیطنرق  ناـمه  لـحم  نیا  تاـقیم ،

. دنروایب رطاخ  هب  کی  هب  کی  ار  مالسا  سدقم  عرش  تاروتسد  مامت  ات  هدرک  ادیپ  ینمیا 
مرحم هک  لاـح  نک . كرت  ار  همه  هدـش  یهن  مارحا  لاـح  رد  هـک  زیچ  نامه 24  يراد ، ادـخ  میرح  هب  دورو  دـصق  هک  یجاـح ، يا  وت  و 

زا روما  مامت  رد  هک  سدـقم  يداو  نیا  رد  ادـخ  زا  هاوخب  ناوخب ، زاـمن  تیقفوم  نیا  هنارکـش  هب  يدرک  كرت  ار  یهلا  تاـمرحم  يدـش و 
. امنب یهاون  نآ  كرت  هدامآ  ار  دوخ  نک و  طرش  دوخ  اب  هدرک ، مارح  نایجاح  مامت  وت و  يارب  ادخ  اریز  دراد ، تهاگن  تامرحم 

ار تایح  همانرب  ریگ و  یگدـنز  سرد  كرت و  ار  یهانم  و  روآ ، رطاـخ  هب  ار  راـگدرورپ  رماوا  نک ، هداـمآ  جیـسب و  ار  يونعم  ياوق  ماـمت 
رد هیقب  تقوم و  رگید  یخرب  مرح و  رد  ار  یهانم  زا  یضعب  هد . ماجنا  ار  کی  هب  کی  یتسه  یهلا  مرح  رد  ات  راپس ، رطاخ  هب  هشیمه  يارب 

. دهدیم نامیا  ماقم و  تزع و  يدنلبرس و  یهاگآ ، فرش و  رادربنامرف  ياهناسنا  هبو  تسادخ  رما  نیا  دوش . كرت  دیاب  رمع  مامت 
میرک و صخـش  هب  قح  هناخنامهیم  رد  نیب ، مرح  رد  ار  دوخ  رادربنامرف ، و  شاب ، هدـنب  ارچ ، نوچ و  نودـب  فرح ، نودـب  نک ، تعاطا 

(1). هدرک قلخ  شدوخ  يارب  ار  وت  وت و  يارب  ار  ملاع  ءایشا  همه  هدرک و  توعد  ار  وت  يوشیم . دراو  یگرزب 

يوبن ثیدح  یلجأل .» تقلخو  کلجأل ، ءایشألا  ُتقلخ  - » 1
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، ناماما ناربمایپ و  رجاه ، لیعامسا ، میهاربا ، ماگمه  دش . تبث  تمان  مرح  نیرـضاح  رتفد  رد  يدمآ و  يدش ، رـضاح  یتفگ ، کیبل  لاح ،
هب مدق  وش ، ماگمه  مرح  نارئاز  اب  نیب ، نایجاح  نایدیحوت و  فص  رد  ار  تدوخ  و  وگ ، باوج  ار  میهاربا  يادن  ونـشب  شاب ، شوگ  اپارس 

هناخ هب  دیحوت  نامرهق  هارمه  هدرک و  رود  دوخ  زا  ار  يدام  یـسایس و  یلم و  یتنـس ، یگنر  ياهتب  هن ، نکـشتب  میهاربا  ياهمدق  ياج 
. هن مدق  ادخ 

اب نک  ترجه  ادخ  يوس  هب  همه  هارمه  همه ، گنرمه  میهاربا ، اب  ماگمه  يدرک  نت  هب  ار  دیحوت  نانامرهق  ناتسرپادخ و  هماج  هک  نونکا 
تیهن ادـخ  هک  زیچ  ره  زا  نک و  هشیپ  يوقت  تسا . وت  زورما  هب  هتـسب  وت  يادرف  نادـب ، ار  هماج  نیا  ردـق  زاـسب و  ار  تدوخ  ساـبل ، نیمه 

، یـشابن هدرک ، تیهن  هک  اج  ره  و  یـشاب ، هتـساوخ ، رـضاح  ار  وت  ادـخ  هک  اجک  ره  شوکب  هد . ماجنا  هدرک  ترما  هچ  ره  و  زیهرپب ، هدرک 
نک یعس  مه  وت  دوشیم . هتفریذپ  لمع   (1) نیقتم زا  طقف  درادن و  هار  رابرد  نیا  هب  یـسک  نیقتم  زج  تسا  میرک  رابرد  تسا . قح  میرح 

يوقت مه  نآ  تسا و  ياهملک  تحت  رد  ترخآ  ایند و  تاریخ  عمج  هک  یتسرد  هب  : » دندومرف هک  افرع  زا  یضعب  هتفگ  هب  اریز  یشاب  یقتم 
(2) .« تسا

2 هرقب : َنیِقَّتُْملا . َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  - 1
قالط 2 138 و  لحن - نارمع 148 و 120 و  لآ  ياههروس  هب  دینک  هعجارم  میرک  نآرق  رد  يوقت  موهفم  زا  رتشیب  هچ  ره  كرد  يارب  - 2

 .. رمز 60 و سنوی 63 و  هدئام 26 و  بازحا 69 و  و 3 و 
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: دیامرفیم هک  تسادخ  مالک  دهاش ، ددرگیم و  هعماج  رد  داسف  ثعاب  دشابن  يوقت  شهارمه  رگا  ایند  تورث  لام و 

(1). ًاریِمْدَت اهانْرَّمَدَف  ُلْوَْقلا  اَْهیَلَع  َّقَحَف  اهِیف  اوُقَسَفَف  اهِیفَْرتُم  انْرَمَأ  ًۀَیْرَق  َِکلُْهن  ْنَأ  انْدَرَأ  اذِإ  َو 
فارحنا و هب  نآ  رد  ات  میرادیماو  ار  شنانارذگـشوخ  میـشاب ، هتـشاد  كاله  هدارا  ناشدنـسپان  رادرک  رفیک  هب  ار  يرهـش  مدرم  نوچ  «و 

.« مینکیم ور  ریز و  هرسکی  ار  نآ  سپ  ددرگ ، مزال  رهش  نآ  رب  باذع  هجیتن  رد  و  دنزادرپب ، داسف 
. وش دراو  تاقیم  هب  هدرک و  نت  رب  يوقت  زا   (2)( مارحا  ) سابل يوقت ، شزرا  تخانش  اب  نونکا 

نتـسب و نامیپ  دهع و  دیدجت  ماگنه  هک  شاب  هاگآ  نادـب و  يدـناشوپ ، نت  هب  يراکزیهرپ  يوقت و  سابل  يدـنکرب و  هانگ  سابل  هک  لاح 
. تسا دوسالارجح  لباقم  رد  نتفگ  نیتداهش 

. تسا يرغص  تمایق  عورش  قلخ و  رضحم  هب  دورو  تاقیم :
. تسا ادخ  هناخ  ترایز  زاغآ  تاقیم :
(3). تسا اعد  تباجتسا  لحم  تاقیم :

. تسا ادخ  هب  تشگزاب  هبوت و  شریذپ  لحم  تاق :

15 يرسا : - 1
دوشیم هتسب  رمک  رب  يرگید  شود و  رب  یکی  هک  هچراپ  هکت  ود  زا  تسا  ترابع  مارحا  سابل  - 2

زییاپ 1385. ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 ییاضر ، جح  يدیعس ، اضرمالغ  دیس  داتسا  همدقم  اب  ییاضر  فسوی  - 3
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. تسا ایند  رد  هچنآ  هانگ و  زا  ترجه  لحم  تاقیم :

. تسادخ يارب  ون  یگدنز  يراهب و  مایق  لحم  تاقیم :

. تسا یمیهاربا  بتکم  میلعت  شزومآ و  لحم  تاقیم :
. تسا یتوغاط  دض  نسکاو  قیرزت  یهلا و  هنیطنرق  لحم  تاقیم :
. تسا یبالقنا  لوحت  رییغت و  گرزب و  ینوگرگد  لحم  تاقیم :

. تسا يدازآ  هب  تراسا  زا  ادخ و  هب  دوخ  زا  دورو  لحم  تاقیم :
. تسا تزع  هب  تلذ  زا  ینعم و  هب  هدام  زا  دورو  لحم  تاقیم :

. تسا یهاگآ  هب  تلاهج  زا  یکاپ و  هب  يدیلپ  زا  دورو  لحم  تاقیم :
. تسا تایح  هدننکدیدجت  دنلب و  ياهشیدنا  نیون ، یهار  ون و  يدلوت  لحم  تاقیم :

. تسا رفس  زاغآ  لد و  شزیگنا  بلق ، مزع  دصق ، تین ، لحم  تاقیم :
ار قلخ  مایق  يرغـص و  تمایق  يدـید ، ار  ادـخ  میرح  قلخ و  رـشحم  یتفگ ، کیبل  يدینـش ، قح  يادـن  يدرک ، تین  يدیـسر ، تاـقیم  هب 
هبدـن و اـعد و  يدرک ، رب  هب  يراـکزیهرپ  يوقت و  ساـبل  یتـشگ ، مَرْحَم  يدـش و  مِرُحم  يدرک ، ندرم  نیرمت  هدـش و  شوپنفک  يدـید ،

. يدیسر تدارم  هب  تدصقم ، هب  يدید ، ار  تنابزیم  ماع  تمحر  يدومن ، رافغتسا 
ءاجر و فوخ و  اب  دیما و  میب و  اب  نطاب ، يافص  اب  یکاپ ، صولخ و  اب  هقالع  قشع و  اب  تخانش ، تفرعم و  اب  عوشخ  عوضخ و  اب  لاح 

www.Ghaemiyeh.comتاقیم ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


98 ص :
: وگ خساپ  میهاربا ، يادخ  يادن  هب  نایرگ  یمشچ  اب  نازرل و  ییادص  اب  غیلب ، حیصف و  ینابز  اب 

. کیبل کل  کیرش  کلملاو ال  کل  ۀمعنلاو  دمحلا  نا  کیّبل ، کل  کیرش  کیّبل ال  کیّبل ، ّمهّللا  کیبل ،
کیبل ناج  هب  منک  یئوگ  هچ  رهکیبل  ناهج  هدننیرفآ 

کیبل ناوخب  ارم  امرف  رماتشیپ  ماهداهن  نامرف  هب  رس 
کیبل ناج  هب  تمیوگ  دبا  اتینک  باطخ  ما  يدبع » ایب   » رگ

کیبل نایع  منک  ادیوه  نمناهنپ  ارم  ینک  یئادن  رگ 
کیبل ناج  هب  میناوخ ، را  میوگراب  دص  یمد  میناریمب  رگ 
کیبل نامه  ملگ  زا  يونشمنت  هرذ  هرذ  كاخ  دوش  نوچ 
کیبل ناکی  ناکی  میومهب  ومدیوگ  میناوخ  وچ  تمایق  رد 

کیبل نامسآ  شاف ز  شدیآار  وت  قدص  يور  دناوخ ز  هک  ره 
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کیبل ناهن  شلد  ردنا  ییوگبر  ای  تدیوگ : راب  هد  هک  ره 
کیبل نآ  هریخذ  ددرگ  هنرویقوذ  درب  وا  فراع  دوب  رگ 

کیبل ناقشاع  رس  رد  وت  زانک  يزور  يادخ  يا  تسا  شوخ  وچ 
کیبل نآ  قوذ  ضیف  درب  اتباوج  باطخ  هدب  نک  مقشاع 

، يدـش ناـسنا  يدـش ، شوپنفک  يرآ  یتـخیر  نیمز  هب  یتـشاد  هچ  ره  هدرک و  رپ  ار  هرجـش  دجـسم  نامـسآ  ياـضف  وـت  کـیبل  يادـص 
ورف قلخ  يایرد  هب  يدش ، هرطق  يدش ، سخ  يدش ، هرذ  يدش ، کچوک  وت ، گنر  هب  همه  يدمآرد و  همه  گنر  هب  يدـش ، شوپدـیپس 
هبذج سیطانغم و  يدش ، مدرم   (2) هدش لخاد  قلخ  رشحم  هب  يدوب  يدرف  يدوب ، هرطق  يدیدیم ، دوخ  يدوب  اهنت  ، (1) يدش ایرد  یتفر ،

تسایرد ناوخم ، شاهرطق  رگد  وتمَی  رد  دوش  لصتم  نوچ  هرطق  - 1
تسایرد مه ، هب  لصتم  دش  وچ  هرطق  هک  ارچتساوق  عمج  عامتجا ، نمجنا و  ضرغ ز  - 2

تساوخ گنهن  يو  زا  ددرگ و  طیحمتشگ  ایرد  وچ  یلو  دیابن  چیه  هرطق  ز 
تساوخ هچ  ره  تساوخ  ناوت  عمج  یلوگرزب ز  ياهراک  تسا  لاحم  درفدرف ، ز 
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. يدش تما  يدش ، لیعامسا  يدش ، میهاربا  يدش ، یتسه  و  تفرگ ، رب  رد  ار  وت  اهناسنا 

.(1) ًۀَّمُأ َناک  َمیِهاْربِإ  َّنِإ 
. ادخ اب  تاقالم  هماج  شوپب ، رفس  زاغآ  هماج  رآ ، رد  هب  یگدنز  سابل  يوش ، تسه  ات  وش ، تسین  ادخ  هار  رد 

ار ادـخ  هکلب  نیبن  ار  دوخ  ناگدـنب ، گنر  نارادربنامرف ، گنر  روآرد ، همه  گنر  هب  ار  دوخ  هکت ، ود  هداس ، ناشنیب ، گنریب و  هماـج 
، زیرب تاقیم  رد  ار  همه  یبابرا ، یفارـشا ، تازایتما  يروصت ، ياهگنر  ینیبدوخ ، توهـش ، رورغ ، یتسرپدوخ ، ّتینم ، چوپ ، راـکفا  نیبب ،

يزیچ هب  يدش ، دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننام  هداد  هدعو  تیادـخ  وش ، نایرع  وش ، هنهرب  نک . نفد  ار  همه  تاقیم  رد  نک ، رود  دوخ  زا 
اههچیزاب نیا  مرگرـس  نکم ، لوغـشم  یگرزب  تردق ، ماقم ، تسایر ، بسن ، بسح و  تیـصخش و  تورث ، لام و  هب  ار  دوخ  و  شیدـنیم ،

. تسا فده  تسا ، مهم  هچنآ  وشم ،
ره زا  یئایبیل ، يرـصم ، یـشکارم ، يدنه ، دـیپس ، هایـس ، مجع ، برع ، ینیب . دوخ  گنر  هب  ار  همه  ات  اهناسنا  همه  گنر  هب  وش ، گنریب 

رد هک  هنوگ  نامه  تقلخ ، لوا  گنر  هب  یتسه . هک  يراید  دالب و 

120 لحن : - 1
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قلخ ارم  ار و  وت  بارت  زا  هدرک  قلخ  ادـخ  هک  يزیچ  نیرتتسپ  ینعی  كاخ ، زا  قلاخ و  کـی  هدـنب  (1) و  ردام کی  ردپ و  کی  زا  دـلوت 

، یکاخ زا  هچرگا  نادب  تدوخ  ردق  مدرک  قلخ  دوخ  يارب  ار  وت  و  وت ، يارب  ار  ءایشا  همه  هک  دیوگ  یکچوک ، یتسپ و  نیا  همه  اب  هدومن 
: هدومرف تیادخ  یلو 

(2). َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف 
. یشاب ردارب  ربارب و  همه ، اب  یمارگ و  گرزب  وت  هک  هتساوخ  تیادخ  ادخ ، قلخ  نیرتهب  يا 

هب نتـسشن  زا  ینعم ، هب  هدام  زا  يرادـیب ، هب  باوخ  زا  اهییابیز ، هب  اهیتشز  زا  نک ، ترجه  دـش ، قلخ  وت  يارب  ءایـشا  همه  هک  یـسک  يا 
ریغ هچ  ره  زا  قـلخ و  هب  دوـخ  زا  راـثیا ، هب  یهاوـخدوخ  زا  اـهیبوخ ، هب  اهيدـیلپ  زا  هبوـت ، هب  هاـنگ  زا  شـشوک ، هـب  يرورپنـت  زا  ماـیق ،

. نک ترجه  ادخ  هب  تسادخ 
هک تسا  یسک  رجاهم  ُهَسْفَن » َرَجاه  ْنَم  ُرِجاهُْملا  . » نک ترجه  لد  ياههتساوخ  فارـشا و  اهماقم ، اهتردق ، تاوهـش ، زا  سفن ، ياوه  زا 

زا ترجه  نینچ ، یترجه  مه  نآ  مهم  تسا  يرما  تسا و  یلکشم  راک  ترجه  هچرگا  دنک . ترجه  سفن  ياوه  زا 

ج 73 ص 348 راونالاراحب ، ٍباُرت . ْنِم  ُمَدآَو  مَدِآل  ْمُکُّلُک  ٌدِحاو  ْمُکَءابآ  َّناَو  ٌدِحاو ، ْمُکَّبَر  َّنا  ُساَّنلا ، اَهُّیأ  ای  اوح ، مدآ و  - 1
14 نونمؤم : - 2
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تـسا يراک  هَّللا  لیبس  یف  داهج  سفن ، اب  هزرابم  ربکا ، داهج  درک ، داـهج  دـیاب  اـما  ناطیـش ، اـی  سفن ، وید  اـی  سفن ، ياوه  ياههتـساوخ 
ياهاوه زا  ماقم ، لام و  دنزرف و  نز و  دنب  دیق و  زا  درک ، ترجه  درک و  شـشوک  دیاب   (1). دوشیم ناسآ  دنک  کمک  ادخ  رگا  لکشم ،

. درک ترجه  دیاب  اهدنب  همه  زا  سفن ،
يارب يدس  کی  ره  لام  ماقم و  تردق و  توهـش و  و  راوس ، تاهدرگ  هب  تدنزرف  اپ ، تسد و  هب  يریجنز  تلام  ندرگ ، هب  يریجنز  تنز 

. دناهدش وت  تاقیم  زا  روبع 
رذگرد و اهنیا  زا  دناتداعـس  هلیـسو  هکلب  دنتـسین ، فده  اهنیا  دنیوگ  تنید  لقع و  رذـگب ، راذـگب و  ار  همه  هک  دـیوگ  تنورد  ربمایپ 
، تشذگ  (2) تـسا داهج  يادتبا  تسا ، ترجه  دحرـس  تسا ، راک  لوا  ورب ، رتشیپ  نک ، ترجه  ناسر ، ار  دوخ  ینما  يداو  هب  نک ، روبع 

. دهاوخیم ربص  تماقتسا و  تمه ، یگنادرم ،
ات ماهدنب ، ماییادـخ ، مناسنا ، محتاف ، مزوریپ ، منک ، روبع  تاقیمنیا  زا  رگا  نک . مکمک  هد ، مهار  منک ، هچ  ایادـخ  هک  مدیـشیدنا  دوخ  اب 

، منک ترجه  قح  يوس  هب  منیبن ، ار  دوخ  مور ، نوریب  دوخ  زا  منک ، داهج  منکترجهدیاب ، تسا ، راوشد  تسا ، لکشم  مدهاجمرمعرخآ ،
. دوش ناسآ  هار  ات  موش  تسین  قلطم ، لامک  قلطم ، یتسه  يوس  هب 

ورهار ثیح  زا  تسا  عنتمم  و  هار ، ثیح  زا  تسا  لهس  عنتمم ، تسا و  لهس  مالسا  نید  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  - 1
دنک هدهاجم  سفن  ياوه  اب  هک  تسا  یسک  دهاجم  ُهَسْفَن ؛ َدَهاج  ْنَم  ُدِهاجُْملا  - 2
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. دیدرگ لدبم  یتسه  هب  یتسین  زا  ماهمانرب ، ممایق ، متوعد ، مدورو ، ملزنمرس ، مماجنا ، مزاغآ ، مداعیم ، متاقیم ، مداهج ، مترجه ، ایادخ ،

. متفای نادواج  تایح  متفرگ ، رس  زا  یگدنز  مدرک ، يراهب  مایق 
لزنمرـس ناگدنب ، داعیم  ناگرزب ، تاقیم  ناربمایپ ، مارحا  تسا ، مارحا  لحم  اجنیا  تسا و  مامت  راک  هک  متفگ  دوخ  اب  و  متفر ، ورف  رکف  هب 

. ناقاتشم تاقالم  لحم  ناگدنهانپ ، راک  زاغآ  ناگداتفا ، مایق  نادهاجم ، دحرس  ناگدازآ ،
هداتفا و هزرل  هب  ناشکرابم  مادـنا  کیبل  نتفگ  مارحا و  دورو و  ماگنه  نیموصعم  ياـیلوا  زا  کـیره  هک  تسا  یتاـقیم  لـحم  ناـمه  يرآ 
هک دـندومنیم  لاؤس  مه  زا  هدرک و  بجعت  ناهارمه  هک  دـندشیم  دوخیب  نانچ  تشادـن و  ار  کیبل  نتفگ  يارای  ناشیوگتقیقح  ناـبز 

!؟ درادن ار  کیبل  نتفگ  ییاناوت  هک  ینیبیم ، هنوگچ  ار  ترضح 
کیبل دنهد و ال  مدر  باوج  هک  تسا  نیا  زا  مسرت  هک : دومرفیم  باوج  نازرل  مارآان و  یلاح  اب  ترضح  دندومنیم  لاؤس  شترضح  زا 

. دنیوگ ماکیدعس  الو 
. متساوخ ادخ  زا  یهجوت  لاح  نایوگ  هَّللا  هَّللا  هتشاذگ و  شیپ  یماگ 

یناوج هک  مدروآ  رطاخ  هب  ار  یمور  نیدـلا  لالج  اـنالوم  هدـنهددیون  هدـنزومآ و  ناتـساد  ناـهگان  متفر ، ورف  هشیدـنا  رد  ياهظحل  دـنچ 
ار شیاین  ماجنارس  تشگن  باجتسم  شیاعد  تفگیم و  هَّللا  هَّللا  هتسویپ 
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104 ص :
. تفرگ شیپ  رد  رگید  یهار  درک ، كرت 

: دید ایؤر  رد  ار  رضخ  ترضح  یبش 
ياهدناوخ شک  نآ  زا  ینامیشپ  هچياهدناماو  نوچ  رکذ  زا  نیه  تفگ 

باب در  مشاب  هک  مسرت  یمه  نازباوج  دیآیمن  مکیبل  تفگ 
نحتمم يا  وگب  وا  اب  ورب  هکنم  هب  نیا  تفگ  ادخ  هک  شرضخ  تفگ 

تسام کیپ  تزوسدرد  زاین و  ناوتسام  کیبل  وت  هَّللا  نآ  هکلب 
وت ياپ  هداشگ  هدوب  ام  کیپماهدروآ  نم  راک ، رد  ار  وت  ین 

تساهکیبل وت  بر  ای  ره  ریزتسام  فطل  دنمک  وت  قشع  درد 

ار ملد  دیآرب  قرشم  هوک  تشپ  زا  هک  يدیشروخ  نوچمه  دش و  رادیدپ  مبلق  رد  نشور  هنزور  دیـشخب و  نم  هب  ياهزات  دیما  ناتـساد  نیا 
. مدیجنگیمن دوخ  دبلاک  رد  یلاحشوخ  زا  هک  کیدزن  نانچ  نآ  کیدزن ، یهار  مدومن ، ادیپ  ياهزات  هار  تخاس و  ینارون 

هک مداتفا  لالب  رامع و  دادقم و  رذوبا و  نوچ  خیرات  نیتسار  ياهناسنا  دای  هب  هدش و  دراو  دوخ  میرک  نابزیم  رابرد  هب  لاح  نامه  اب 
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105 ص :
دندوب و هاگآ  مه  دندناسانش . دنتخانش و  مه  دندنامهف ، دندیمهف و  ار  مالسا  مه  دنتشادیم . زاب  اهیتشز  زا  ار  ناگمه  هدوبن و  لفاغ  ینآ 
زا ناشبلق  هک  یلاح  رد  دندرک  تاقالم  ار  ادخ  دـندرکن ، هدجـس  ار  اهتب  اهتوغاط و  نیغورد و  نایادـخ  نادرمدار ، نآ  دـنتخاس . هاگآ 

، ناور ولج  هب  قح  هناخ  نامهم  هب  ناشیاه  مدـق  دـنلب و  راـگدرورپ  فطل  فرط  هب  اـهنآ  تسد  ناـیرگ ، ناشنامـشچ  نازرل و  ادـخ  فوخ 
(1) و ِینوُعْدا اونـش  قح  نامرف  هب  شوگ  کی  ایوگ ، هیبلت  رکذ و  هب  اهنآ  نابز  ادـخ ، اب  تاجانم  حـیبست و  لاح  رد  اـهنآ  حراوج  ءاـضعا و 

هدامآ ناگتـشرف  و  ناشدورو ، راظتنا  رد  فص  رب  فص  همه  کیالم   (2) ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  اونش  ار  قح  کیپ  کیدعـس  کیبل و  رگید  شوگ 
. ناشدورد

. متساوخ یهاگآ  یهجوت و  ياهشیدنا و  يرکف و  یلاح و  نانچ  نآ  دوخ  يادخ  زا  مدروخ و  هطبغ  نانآ  لاح  هب 
رابرد زج  یهاگهانپ  وت  و  دندربیم ، هانپ  یهلا  مرک  فطل و  رابرد  هب  یگدنامرد  رارطضا و  ماگنه  ناگدازآ  نادرمدار و  نآ  متفگ  دوخ  اب 

؟ يراد شترضح 
: متفگ دوخ  میرک  راگدرورپ  اب 

دنراد تفأر  ششخب و  مرک و  راظتنايادخ  راب  ایا  وت  فطل  وترپ  زا  همه 

60 رفاغ : - 1
نامه - 2
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106 ص :

دنراد تجاح  وت  هاگرد  هب  هک  یناگدنبمورحم  يراذگ  شیوخ و  رد  ینارب ز  یک 

باختنا ار  تیدبا  مدش . نوریب  دوخ  زا  مدرک و  یهت  وا  ریغ  زا  ار  لد  متخیر و  متشاد  رس  رد  هچ  ره  متسب و  نامیپ  هدرک و  يدهع  دیدجت 
. کیبل مهللا  کیبل  مدرک ، دایرف  هدومن ، ادخ  رکش  مدیسر ، نمیا  يداو  هب  مداهن . مدق  هزات  يداو  هب  مدرک و  ترجه  همه  زا  مدرک و 

« تیحت  » زامن کیبل ، کیبل  مارحا و  زا  سپ  دوب و  هدرک  رپ  بش  لد  نآ  رد  ار  هرجـش  تمظع  اب  دجـسم  ياضف  اـم  کـیبل  کـیبل  يادـص 
. میدش ادخ  هناخ  يوس  هب  تکرح  هدامآ  هدروآ  اجب  رکش  زامن  دجسم و 

. دنتخادرپ تحارتسا  هب  زین  ناهارمه  تفر و  باوخ  هب  هتخاس و  فقوتم  ار  نیشام  یگتسخ  تلع  هب  هدننار  تکرح  زا  دعب  یتعاس 
. میداتسیا زامن  هب  هدش و  رادیب  باوخ  زا  یهاگحبص  میسن  اب  دعب  زور  حبص 

. میدش هکم  مزاع  هتشگ و  نیشام  راوس  حبص  زامن  ندناوخ  زا  سپ 
هدننار ار  دوخ  هک  میدیمهف  روط  نیا  شیاهفرح  زا  دشیم . ینابصع  تخس  تاقوا  یهاگ  هک  دوب  مادنارغال  یبرع  نویماک ، هدننار 
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107 ص :
یلیخ ار  نویماک  تسناوتن  اعدـمرپ  هدـننار  هک  دوب  هتـشذگن  ام  تکرح  زا  تعاس  کی  زونه  اما  تشاد ، اعدا  مه  یلیخ  دـنادیم و  يرهام 

. دش جراخ  وا  تسد  زا  لرتنک  دنک ، هرادا  بوخ 
دوخ تیعقوم  صیخـشت  هب  رداق  اذـلو  میتفرگ ، رارق  اهراب  ریز  رد  تسرد  میتشاد  رارق  نویماک  يور  رد  هک  اـم  تشگ و  نوگژاو  نویماـک 
مدز سدح  دـشیم  يراج  مندـب  يور  رب  هک  یجزل  مرگ و  عیام  دوجو  زا  یلو  مدرکیم  ساسحا  دوخ  ياپ  رد  يدـیدش  درد  نم  میدوبن .

. دوبن اپ  درد  تدش  هب  اما  هدش  حورجم  زین  مندب  ياهتمسق  رگید  هک 
ام سدح  دـنراد و  ار  ام  تاجن  دـصق  ياهدـع  هک  دیـسریم  رظن  هب  روط  نیا  دـمآ و  مشوگ  هب  اهراب  تشپ  زا  ییادـص  رـس و  دـعب  یتدـم 

اهنآ دیـسر و  دوب  یناریا  جاجح  زا  یناوراک  راب  لماح  هک  يرگید  نویماک  ام ، نویماـک  ندـش  نوگژاو  زا  سپ  هقیقد  دـنچ  دوب . تسرد 
. دندرک مادقا  اهراب  ریز  زا  ام  تاجن  يارب 

. دندوب هدنام  ملاس  هثداح  نیا  رد  شدرگاش  هدننار و  دوخ 
. دندوب هدش  حورجم  تدش  هب  دندوب  ناوراک  همدخ  زا  هک  زین  درم  ود  روط . نیمه  زین  نم  تشاد و  یمیخو  عضو  ناوراک  زپشآ 

. میدیسر ییارحص  ناتسرامیب  کی  هب  تعاس  مین  زا  سپ  دندرب و  نآ  نورد  هب  ار  ام  همه  دیسر ، سنالوبمآ  کی  دعب  هقیقد  دنچ 
اب سپس  دندرک و  نامسناپ  ار  ام  ياهمخز  ادتبا  ناتسرامیب  نآ  رد 
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108 ص :
زا سپ  دـــندرک . يرتــسب  ناتـــسرامیب  ناــمه  رد  يرادربسکع  زا  سپ  هدرب و  يرادربسکع  تــهج  يرگید  لــحم  هــب  سنـــالوبمآ 

. تسا هتسکش  چم  زا  نم  پچ  ياپ  هک  دش  مولعم  يرادربسکع 
هک دوب  رامیب  دـنچ  قاتا  ره  رد  ًابیرقت  دوب . قاتا  شـش  ای  جـنپ  ياراد  تقوم  ناتـسرامیب  نیا  میدوب . ییارحـص  ناتـسرامیب  رد  اـم  بش  نآ 

. دندوب هدش  حورجم  هار  نیب  رد  بلغا 
عیرس یحارج  لمع  کی  هب  بش  نآ  یناتسکاپ  ینیطسلف و  يرصم ، يروس ، برجم  کشزپ  دنچ  دوب ، زهجم  ًابیرقت  ییارحـص  ناتـسرامیب 

همه زا  شیب  نم  يارب  هک  هچنآ  و  دندرکیم ، کمک  اهنآ  هب  يرـصم  راتـسرپ  هس  دندز . تسد  نم  هدش  درخ  ياپ  يور  رب  زیمآتیقفوم  و 
. دوب یشوهیب  يوراد  زا  ندرکن  هدافتسا  دومنیم  هجوت  لباق 

حورجم دنچ  یفرط  زا  دوب . باوخ  عنام  اهمخز  شزوس  درد و  تدش  دیسرارف . بش  دنتفر ، نوریب  قاتا  زا  یحارج  لمع  زا  سپ  ناکـشزپ 
. دندرکیم هلان  بش  ياههمین  ات  دندوب  قاتا  رد  هک  رگید 

. دندزیم رس  ام  هب  راب  کی  هقیقد  دنچ  ره  يرصم  راتسرپ  هس 
. دوب هنارهاوخ  ياهتبحم  اب  مأوت  عنصت و  زا  یلاخ  ناشیراتسرپ 

. همطاف داد  خساپ  تسیچ ؟ تمسا  مدیسرپ  اهراتسرپ  زا  یکی  زا  هدرک و  هدافتسا  مدوب  هدناوخ  اًلبق  هک  یبرع  رادقم  نامه  زا  مه  زاب 
! یتکرباب مسا  هچ  همطاف  متفگ :
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109 ص :
. هملس داد  خساپ  مدرک ؟ لاؤس  ار  شمسا  یمود  زا 

. تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هجوز  هملسلا  ما  ییابیز ، مسا  هچ 
. تسا ییاپورا  مسا  کی  هک  مدیمهف  لاح  ره  هب  یلو  هدنامن  منهذ  رد  هک  دوب  سونأمان  نانچ  نآ  موس  راتسرپ  مسا 

يداقتنا مداتفا ، دوریم » نیب  زا  یتلم  گنهرف  بیترت  نیا  هب  و   » مان هب  تاعالطا ، همانزور  رد  ردـص » نسح   » زا ياهلاقم  دای  هب  عقوم  ناـمه 
. تسنادیم ینهذ  تراقح  عون  کی  ار  نآ  دوب و  هدرک  دنراذگیم  ییاپورا  ياهمسا  ناشنادنزرف  رب  هک  یناسک  زا  تخس 

؟ تسیچ ناشبهذم  مدرک  لاؤس  اهراتسرپ  زا 
. یعفاش دنداد : خساپ 

: مداد باوج  دندرک  لاؤس  مبهذم  زا  هک  اهنآ  خساپ  رد  زین  نم 
.« تسا يرفعج  مبهذم  »

. دندوب هدینشن  يرفعج  بهذم  زا  یمان  دوب ، نآ  دش  نم  یتفگش  بجوم  هک  هچنآ 
. هودنا مه  دوب و  بجعت  بجوم  مه  نانآ ، خساپ 

هک يرصم  هدرکلیـصحت  ناملـسم  هس  هک  تسا  فیعـض  دح  نیا  ات  يرفعج  بهذم  تاغیلبت  ایآ  هک  درک  روطخ  منهذ  رد  لاؤس  نیا  ًاروف 
توتلش خیش  مان  مبهذم  یفرعم  يارب  مدش  روبجم  دناهدینـشن ، يرفعج  بهذم  زا  یمان  یتح  دناهدمآ  ناتـسبرع  هب  جاجح  هب  تمدخ  يارب 

دروم رد  ار  وا  ياوتف  مروآ و  نایم  هب  ار  يرصم  گرزب  هیقف  یتفم و 
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110 ص :
. دیسر نایاپ  هب  تکرباب  ضیفرپ  بش  نآ   (1). موش رکذتم  يرفعج  بهذم  تیناقح 

. مدوب تشونرس  راظتنا  رد  هدناوخ و  ناتسرامیب  تخت  يور  ار  حبص  زامن  هدش و  رادیب  ناذا  ربکا  هَّللا  يادص  اب  دعب  زور  حبص 
بـش تاجن ، بش  یگدـنز ، تایح و  بش  يزوریپ ، ياهناـسفا ، ییاـیور ، دوب  یبش  تشذـگ ، تعرـس  هب  یناـمحر  گرزب  بش  نآ  يرآ 

. تحلصم تمالس و  بش  ای  فداصت و  بش  هثداح ، بش  يرادیب ،
هرمج و ینم ، رعـشم ، تافرع ، جـح ، هرمع ، مراد  شیپ  رد  یلامعا  نک ، مکمک  هد ، میرای  اراگدرورپ  هک ، مدوب  ادـخ  اب  تاجانم  لاـح  رد 

نایاپ هب  دیاب  راگدرورپ  يا  وت  کمک  اب  همه  مارحلارعشم ، تافرع و  رد  فوقو  ینم و  رد  هتوتیب  زامن ، یعـس و  فاوط و  ریـصقت ، خلـسم ،
. دسرب

مالسا خیرات  گرزب  ياهاوتف  نیرتمهم  زا  یکی  دیدرت  نودب  رـصم  رهزالا  هاگـشناد  سیئر  هیقف و  مظعا و  یتفم  توتلـش  خیـش  ياوتف  - 1
ام دـننک . يوریپ  یـصاخ  بهذـم  زا  هک  هدوـمنن  بـجاو  دوـخ  ناوریپ  زا  کیچـیه  رب  مالـسا  هـک  تشوـن  شیوـخ  ياوـتف  رد  يو  تـسا .

نیودت یصوصخم  بتک  رد  ار  نآ  ماکحا  هدش و  لقن  حیحـص  كرادم  قبط  هک  یبهذم  ره  زا  ادتبا  رد  دراد  قح  یناملـسم  ره  مییوگیم 
. دنک يوریپ  دناهدرک 

. درک دیلقت  نآ  زا  ناوتیم  ًاعرش  تنس  لها  بهاذم  ریاس  دننام  هک  تسا  یبهاذم  هلمج  زا  هیماما  هعیش  بهذم  هب  روهشم  يرفعج ، بهذم 
هرامش 3 لاس 11 ، مالسالا ، ۀلاسر   » هلجم هب  دینک  عوجر 
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111 ص :
هب ارم  راک  ره  زا  لبق  دوب ، یناریا  ناتـسرامیب  طیحم  دندناسر . هکم  هب  سنالوبمآ  کی  اب  ار  ام  دعب  زور  دیـسر . نایاپ  هب  بش  نآ  ماجنارس 

یلو هتـسکش  اـپ  چـم  هک  دـناد  ربـخ  یتعاـس  زا  سپ  هدرک و  يرادربسکع  نـم  تـسد  وـلهپ و  اـپ و  چـم  زا  دـندرب و  یفارگوـیدار  قاـتا 
. دشن هدید  یگتسکش  تسد  ولهپ و  رد  هناتخبشوخ 

ياهرهـش زا  یناریا  نارامیب  دندوب ، تحارتسا  لاح  رد  نارامیب  هک  دوب  تخت  هدزناش  ام  فارطا  دندرک . يرتسب  قاتا  رد  ارم  هدامآ و  یتخت 
، هزات رامیب  یهاگ  یـصخرم و  لاح  رد  نارامیب  مادم  مدوب ، ناتـسرامیب  رد  نم  هک  زور  هد  تدم  دندوب . نارهت  نامرک و  ناهفـصا ، زاوها ،
میهاربا و یگدنز  زا  ییاهناتـساد  یباوخیب  درد و  تدـش  رثا  رد  لوا  بش  نامه  زا  تشذـگیم و  ام  زورهنابـش  دـشیم ، يرتسب  دراو و 
نیریـش و یناتـساد  یبش  ره  دـشیم . هتفگ  حبـص  ات  جـح  کسانم  رجاه و  لیعامـسا و  میهاربا و  تدالو  هبعک و  هناـخ  ياـنب  لیعامـسا و 

نانخس نیا  اب  ار  اهمخز  اهدرد و  هدومن ، ینید  ثحب  سرد و  سلجم  هب  لیدبت  ار  ناتسرامیب  ناتـسرپادخ ، نیدحوم و  یگدنز  زا  باذج 
تساوخرد یمیمـصت  هدارا و  نینچ  ادخ  زا  هدرک و  شومارف  ار  اهدرد  میهاربا  تشذگ  لیعامـسا و  يراکادف  دای  هب  همه  هداهن و  یمهرم 

. میدرکیم
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هبعک درگ  رب  فاوط 
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هبعک درگ  رب  فاوط 

اهناسنا يوپاکت  تکرح و  جاوما  دـنکیم . ساسحا  ناشورخ  یبادرگ  هناـیم  رد  ار  شیوخ  ناـسنا  دراد . یتمظع  زین  هبعک  درگ  رب  فاوط 
! دندرگیم هبعک  رود  هب  هک  دنیبیم  ار 

رد دـمهفیم  یبوخ  هب  هکلب  دـنکیمن ، ندوب »  » ساسحا ناسنا  اجنیا  رد  فاوط ، رد  هناخ ، درگ  هب  ادـخ  اب  شیاین  لاـح  رد  ناـشورخ  جوم 
یچوپ دوکر و  ندیدنگ و  ندش و  هدیـسوپ  زا  دریگیم و  یگدنز  حور و  هتـسویپ  هک  ناشورخ  حور  کی  زا  یئزج  و  تسا ، ندش »  » لاح

. تسا ناما  رد 
. تسا تما  هکلب  تسین  درف  اجنیا  تسا ، ام »  » هکلب تسین  نم »  » اجنیا تسا . تکرح  هکلب  تسین ، فقوت  اجنیا 

داژن و هداوناخ و  هب  راختفا  يزودـناتورث ، یتسودلام ، یتسرپماقم ، زا  چوپ  ياههشیدـنا  همه  نآ  دـنکیم  كرد  ناـسنا  هک  تسا  اـجنیا 
. تسا شزرایب  ردقچ  هقبط 

هب سپس  دبای و  نایرج  ات  تسا  هتسویپ  دور  هب  ناسنا  اجنیا  رد 
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تسا یعمج  تکرح  تسا ، ییاهر »  » يوس هب  یتکرح  رگا  درادن ، موهفم  يدرف  تاجن  مالسا  رد  هک  تسا  نآ  هدنهدادن  نیا  دسر و  ایرد 

. يدرف هن 
هدرک و اهر  ار  هعماج  هک  نانآ  ياههشیدـنا  دربیم . یپ  يدرف  ییارگدـهاز  هناـیفوص و  ياههشیدـنا  یچوپ  هب  ناـسنا ، هک  تسا  اـجنیا  رد 

. دنبای يدرف  ییاهر  شیوخ  ياهشیاین  اب  ات  دننیزگیم  رب  تلزع  هشوگ 
. دوش متخ  نآ  هب  عورش و  دوسالارجح »  » زا تین  اب  دیاب  هبعک  فاوط 

رادم رد  ندیدرگ  هک  تسا  نآ  رگـشیامن  نیا  و  دوش . ماجنا  دیاب  يورجک  فارحنا و  نودب  هدش  باسح  نیعم و  يرادـم  رد  هناخ  فاوط 
رد نآ  رادم  دیشروخ و  درگ  هب  قیقد  نیعم و  باسح  اب  هک  یـسمش  هموظنم  دننام  هکلب  تسین ، بیترت  مظن و  نودب  باسح و  نودب  یهلا 

! دننک فاوط  یصوصخم  رادم  رد  ناگمه  دنشدرگ ،
ّتلذـم یتسپ و  لادوگ  هب  دریگیم و  رارق  ناتوغاط  تسد  تلآ  ددرگ  جراخ  یهلا  هبذاج  رادـم  زا  رگا  یگدـنز  ریـسم  رد  ناسنا  نیاربانب 

! تسا يدوبان  شماجنارس  دیحوت و  رادم  زا  ندش  نوریب  عقاو  رد  قح  رادم  زا  فارحنا  دنکیم . طوقس 
رد ندرازگ  زامن  نآ  رگید و  یناهج  تسا و  ياهزات  يایند  رد  ندـش  دراو  دوخ  هک  دوشیم  زاـغآ  میهاربا  ماـقم  رد  زاـمن  فاوط ، زا  سپ 

. تسا میهاربا  ماقم 
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« هنومن ناسنا  « ؛ میهاربا ماقم  رد  ار  شیوخ  ياـپ  هک  دراد  هزاـجا  نونکا  هدومیپ  نسحا  وحن  هب  ار  یهلا  رادـم  هک  هدـش  یتسرپادـخ  ناـسنا 

. تسا يدیحوت  ناسنا  زاورپ  جوا  هطقن  هک  دناوخب  زامن  دراذگب و 

فاوط زامن 

نارگمتـس رب  هک  نآ  يدـیحوت ، ینیبناـهج  راذـگناینب  نکـشتب  مـیهاربا  شقن  رد  یهلا  مرح  رد  مارحا  دیفـس  كاـپ و  هماـج  رد  زاـمن ،
ییاهر نایدورمن  روج  ملظ و  شتآ  زا  ار  یقلخ  ات  تفر  شتآ  ناـیم  هب  درک ، نایـصع  ناـیغاط  رب  دـیروش و  ناکرـشم  رب  هک  نآ  دـیروش ،
توغاط اب  شیوخ  یگدنز  لوط  رد  دعب  هب  نآ  زا  هک  ددنب  نامیپ  دوخ  يادخ  اب  ات  درازگیم  زامن  میهاربا  ماقم  رد  ناسنا  نونکا  و  دشخب !

مسارم نیرتهدنزاس  نیرتانعماب و  نیرتهوکشاب و  میهاربا  ماقم  رد  زامن  میوگیم  هک  تسا  نیا  دشابن و  اریذپ  ار  ملظ  دتفارد و  نایتوغاط  و 
. تسا جح 

دوشیم یحلـصم  و  ناربمایپ ، نوچمه  هدـنهدتاجن  دوشیم  يربهر  و  اهناسنا ، هار  رـس  رب  دوشیم  یلعـشم  زامن  نیا  زا  سپ  هاگآ  ناسنا 
دـنکیم و یگدـنز  راومیهاربا  سپ  نآ  زا  درک و  دـناوتن  لمحت  ینادان  لـهج و  ياـیرد  رد  ار  ناـیمدآ  ندوب  هک  ناملـس  رذوبا و  نوچمه 
تملظ و روج و  تلذ  هدرم و  تایح  دکار و  یگدنز  بادرم   » زا دومرف  گرزب  دنمـشیدنا  هک  نانچمه  ار  شیوخ  موق  ات  دوشیم  ممـصم 

.« دهد تهج  نانآ  هب  هدروآرد و  تکرح  هب  لهج 
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َْملَو ْدـِلَی  َْمل  نتفگ  اب  و  هَّللا ، تافـص  دـیحوت  ُدَـمَّصلا  ُهَّللا  نتفگ  اب  و  ار ، هَّللا  تاذ  دـیحوت  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  نتفگ  اب  زامن  رد  هک  تسا  نیا 

ماسقا نتفگ  اب  دـیحوت  هناخ  رد  هدرک و  يراج  نابز  رب  ار  هَّللا  يدابع  دـیحوت  ٌدَـحَأ  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  نتفگ  اب  هَّللا و  لاعفا  دـیحوت  ْدـَلُوی 
. ییامنب قح  میلست  ار  یگدنب  دنس  دیحوت 

نم فاوط 

؟ مدرک فاوط  ادخ  هناخ  رود  هب  هنوگچ  هتسکش  ییاپ  حورجم و  یندب  اب  نم  هک  دسرپیم  دوخ  زا  هدنناوخ  کشیب 
دوخ ياهناوراک  هب  ای  اهناوراک  نیحورجم  هک  دیـسر  روتـسد  دـندشیم  تاـفرع  يوس  هب  تکرح  هداـمآ  همه  هک  هجحلايذ  متفه  زور 

. دندرگ تافرع  هب  نتفر  لامعا و  فاوط و  هدامآ  اهناتسرامیب  نانکراک  هارمه  ای  دنوش و  قحلم 
هب ناراتسرپ ، زا  یظفاحادخ  زا  سپ  دنداد و  رارق  نآ  لخاد  ارم  ناراتسرپ  کمک  اب  دش . رضاح  ناتـسرامیب  ولج  سنالوبمآ  تعاس 11  رد 
دنچ تشاد . یگزات  مدوب  ناتـسرامیب  رد  مامت  زور  هد  هک  نم  يارب  جاجح  ندـید  نابایخ و  فارطا  رظانم  میدرک . تکرح  ناوراک  لـحم 

. دنهدب نارگید  هب  ارم  دورو  ربخ  ات  دنتفر  لته  نورد  هب  رگید  نت  دنچ  دندمآ و  ولج  نم  ندید  ضحم  هب  ینید  ناردارب  زا  نت 
جوا هب  يردارب  ساسحا  روش و  ًالومعم  یعقاوم  نینچ  رد 
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ریغ دنک و  نایب  ار  روش  تاساسحا و  نیا  هک  تسا  رداق  ياهملک  مادک  دـنکیم . ساسحا  نارگید  عمج »  » رد ار  شیوخ  ناسنا  دـسریم و 
دنچ  (1). دروآ دوجو  هب  ناسنا  رد  ار  ندوب  یکی  و  يردارب »  » ساسحا نینچ  هک  تسا  رداق  یبتکم  يژولوئدیا و  مادک  يدیحوت  بتکم  زا 

. دندرکیم يداش  زاربا  مدوب  هدرک  ادیپ  تاجن  یمتح  گرم  زا  هک  نیا  زا  دندیشک و  شوغآ  رد  ارم  ناردارب  زا  ینت 
اریز دوبن ، اپ  تسد و  هب  یجایتحا  چـیه  یلو  دوب  حورجم  مندـب  چـگ و  لـخاد  نم  ياـپ  هچرگا  متفرگ  تبحم  شوغآ  رد  ار  اـهنآ  مه  نم 

. دندربیم مدرکیم  هدارا  هک  اجک  ره  هدنابسچ و  دوخ  هنیس  شوغآ و  هب  ارم  دندوب و  یتسد  ناردارب  نآ  زا  کیره 
. مدش هناخ  فاوط  يارب  هدامآ  هدرک و  تحارتسا  یقاتا  رد  مرتحم  جاجح  نازیزع و  کیکی  زا  دیدزاب  دید و  تحارتسا و  زا  سپ 

مارحلادجـسم و يارب  هدامآ  مدرک و  فاوط  لسغ  هتـسش و  ار  اهمخز  نوخ و  هدرب و  مامح  هب  ارم  دایز  تمحز  اب  دـندمآ و  نازیزع  نامه 
. مدش هناخ  فاوط 

نیشام نورد  ارم  هدامآ و  ار  تکرح  هلیسو  نابرهم  ناردارب 

یپ راـثیا »  » هملک یعقاو  موهفم  هب  دوشیم و  ناناملـسم  هبئاـشیب  تبحم  يزوسلد و  نواـعت ، يراـکمه ، هجوـتم  جـح  رفـس  رد  ناـسنا  - 1
جیاتن هچ  دـتفا  راک  هب  ییادـخ  حیحـص و  ریـسم  رد  عامتجا  رد  يراکمه  نواـعت و  راـثیا ، حور  نیا  رگا  هک  دـشیدنایم  دوخ  اـب  دربیم و 

دشاب نینچ  هشیمه  دیاب  و  ددرگیم ؟ بجوم  ار  یتفگش 
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اب هتفگن ، قارغا  دندوب  هداد  رارق  اههناش  دوخ و  رـس  يالاب  ارم  میوگب  رگا  هک  دـندرک  دوخ  فطل  ناسحا و  هدنمرـش  ارم  ردـق  نآ  دـندرب ،
هک مدرکیم  هدامآ  عتمت  هرمع  فاوط  يارب  ار  دوخ  میدش . ادخ  هناخ  یهلا و  مرح  دراو  مالسلا  باب  زا  یگدنکفارـس  تلاجخ و  ایند  کی 

تکرح دصق  نارهت  زا  هک  یتعاس  نآ  دـمآ  مدای  دـش ، يراج  منامـشچ  زا  کشا  داتفا ، هناخ  برد  هبعک و  قح و  مرح  هب  ممـشچ  ناهگان 
تسود نالف  هب  لامعا  ضئارف و  ماجنا  ماگنه  هک  دندرکیم  شرافس  نم  هب  هتفرگ و  ار  نارفسمه  زا  یکی  تسد  کیره  ناتـسود  متـشاد 

! دننکیم کمک  فاوط  يارب  ارم  رفسمه  ناردارب  هک  هدیشک  اجنآ  هب  راک  لاح  و  نک . ییامنهار  هدرک و  کمک 
هب انث  اعد و  زا  سپ  متـساوخ ، ار  ناشلامعا  یلوبق  ادخ  زا  مدرک و  ریخ  ياعد  اهنآ  کیکی  قح  رد  مدش و  لوغـشم  قح  يانث  دـمح و  هب 
رد هب  شمرک ، دـیما  هـب  شمرح ، هاـنپ  رد  رتـشیب  هـچ  ره  تأرج  اـب  مدـید ، ناـما  هناـخ  نارکیب و  تـمحر  رد  زین  ار  دوـخ  اـهنآ ، کـیاکی 

. مدمآ دورف  شمرتحم 
دوب نیلولعم  صوصخم  هک  ياهلیسو  دنتفر ، یفرط  هب  کیره  فاوط ، تهج  ياهلیـسو  لابند  هب  دنداهن ، نیمز  هب  ارم  مالـسلا  باب  کیدزن 

اب هدرک و  زارد  هناـخ  فرط  هب  دوخ  تسد  مدـناوخ و  فاوط  زاـمن  میهاربا  ماـقم  رد  دـنداد و  مفاوـط  طوـش  تفه  تین  هب  هدرک و  هراـجا 
: متفگ نینچ  دوخ  يادخ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نابز  زا  برطضم  یلاح 

رکف و  مریگب ، ناوتان  تسد  ات  يداد  اناوت  يوزاب  نم  هب  ادنوادخ ،
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وت ياضر  هک  يدادن  اضر  يدیشخب و  مدق  تابث  بلق و  ییانشور  هدیقع و  نم  هب  مزاس . رادیب  ار  هتفخ  هفخ و  ياهزغم  ات  يدیشخب ، رادیب 
ورف يریگن ، متـسد  رگا  ییاشخبیم . هک  ییوت  اهنت  و  یـشخبیم ، هک  ییوت  اهنت  منیزگرب ، تماقتـسا  رب  ار  فارحنا  مراذـگب و  تسد  زا  ار 

ات مربیم  هانپ  وت  هب  مدرگیم . زاب  وت  يوس  هب  مربیم و  هانپ  وت  هب  دـییارگ ، مهاوخ  یـصاعم  یهانم و  هب  يرادـن ، مزاب  رگا  و  داـتفا ، مهاوخ 
هب هناراکمتس  هک  یتسد  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  مریگ . فارحنا  تلالض و  ار  وت  تیاده  ییانشور ، رد  ادابم  متفا . ورف  رقف  هب  وت  يانغ  رد  ادابم 

مرازگب و اـهتمعن  نیا  رکـش  ناـبز  هچ  اـب  ادـنوادخ ، منیب . تسکـش  دوخ  یناگدـنز  رد  رگا  مربیم ، هاـنپ  وـت  هب  و  دـیآ ، شیپ  نم  يوـس 
. مهنیم كاخ  هب  میلست  رس  وت  تمظع  یگرزب و  ناتسآ  رب  مراد و  فارتعا  شیوخ  زجع  هب  نونکامه 

اب مه  زاب  مدرک . هدامآ  هورم  افـص و  یعـس  يارب  ار  دوخ  لاعتم ، دزیا  رکـش  و  نینمؤم ، يارب  ریخ  ياعد  تاـجانم و  فاوط و  زاـمن  زا  سپ 
. دندروآ مالسلاباب  کیدزن  ارم  دندمآ و  ناهارمه  یگدنمرش  ایند  کی 

اب مدومن و  ریـصقت  هورم  رد  متفه  راـب  هدرک و  یعـس  ار  هورم  افـص و  هبترم  تفه  تین  اـب  دـش و  هراـجا  نیلولعم  صوـصخم  هخرچراـهچ 
ینم رعــشم و  تاـفرع و  يارب  تـکرح  متــشه و  زور  راـظتنا  رد  و  هدـش ، جراـخ  مارحا  ساـبل  مارحا و  زا  هتــشگرب و  هناـخ  هـب  ناتــسود 

! مدرکیم يرامشتعاس 
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تافرع
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تافرع رد  فوقو 

. تسا هدش  عقاو  هکم  یگنسرف  راهچ  رد  هک  تسا  يدودحم  نابایب  تافرع 
. دنیامن فقوت  اجنآ  رد  هجحلايذ  مهن  زور  برغم  ات  رهظ  زا  تسا  مزال  جاجح  رب 

هک تسا  بجاو  ناـیجاح  رب  تسا ، هفرع  زور  ناـمه  هک  هجحلايذ  مهن  زور  رهظ  زا  مزـال و  نآ  رد  فوقو  بجاو و  تسا  ینکر  تاـفرع 
ار ناتـسود  تمحر  تمظع و  اـب  هوک  نآ  يـالاب  هدـید و  ار  همحرلالـبج  دـنیامن و  بسک  یتفرعم  نیمزرـس  نآ  رد  دـننک و  كرد  ار  نآ 
زا دــیحوت و  یتسرپاـتکی و  سرد  مـیهاربا  زا  و  دــنراذگ ، رجاــه  لیعامــساو و  مـیهاربا  ياهمدــقياجهب  ار  دوخياهمدــقو  دــننکدای ،

(1)، یگتشذگدوخ

هیآ 69 ایبنا ، هروس  َمیِهاْربِإ ، یلَع  ًامالَس  َو  ًادَْرب  ِینوُک  ُران  ای  درک : ناتسلگ  وا  رب  گرزب  يادخ  ار  يدورمن  ران  - 1
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ار ندرک  تعاطا  هدـید ، ایؤر  رد  هچرگا  ار  ادـخ  نامرف  ندرک و  نابرق  تسود  هار  رد  دـنزرف و  زا  ندـنک  لد  و  لام ، زا   (1) یشوپمشچ و 

. دنزومآ
. دهدیم ناسنا  هب  ار  تیلوؤسم  نیگنس  راب  نیا  ندیشک  شود  رب  ییاناوت  هک  تسا  میهاربا  هدنزرا  بتکم  نیا  و 

ادخ هناخ  ترایز  ای  عتمت  هرمع 

تیوقت و ار  حور  هناخ ، رئاز  عتمت  هرمع  لامعا  نایاپ  ماجنا و  ات  و  عتمت ، ذـئاذل و  اب  مأوت  لامک  يوس  هب  تسا  يریـس  ادـخ  هناـخ  تراـیز 
. دیامنیم هناخ  بحاص  ترایز  و  جح ، لامعا  ماجنا  يارب  هدامآ  ار  مسج 

میرح هب  تبحم  قوش و  زا  ولمم  یبلق  اب  زیر و  نیمز  رب  يراد  رـس  نت و  رد  هچ  ره  وش و  جراـخ  دوخ  زا  تاـقیم  رد  مرح  هب  دورو  يادـتبا 
درگ هب  همه  دننام  هتفرگ و  لوخد  هزاجا  هداهن و  مدق  ادخ  هناخ  هب  نآ  زا  سپ  نیب . ادـخ  نانامهیم  نارئاز و  هرمز  رد  ار  دوخ  دراو و  یهلا 
هورم افـص و  نیب  یعـس  يارب  ار  دوخ  ياهدرک  بسک  زامن  فاوط و  رد  هک  یهلا  يورین  اـب  هدروآاـجب و  فاوط  زاـمن  نک و  فاوط  هناـخ 

وش و دراو  یگدنز  شالت  هنحص  هب  راوتسا  یمدق  نئمطم و  یبلق  اب  زاس و  هدامآ 

« حوّرلاو ۀکئالملا  ّبر  سوّدق  حّوبس   » يادص ندینش  لباقم  رد  مشح  ییاراد و  مامت  ندیشخب  - 1
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سب یهار  نک و  ریصقت  قح  رما  تعاطا  يارب  هورم  هوک  رـس  رد  یعـس  مامتا  زا  سپ  امن و  یعـس  سکعلاب  هورم و  هب  افـص  زا  هبترم  تفه 
انعم هب  هداـم  ياـیند  زا  اـمن و  بوکرـس  ار  شکرـس  سفن  هدرک و  تیوقت  ار  یتوکلم  حور  وش و  یلاـخ  دوخ  زا  هدومیپ ، راوشد  تخس و 
دوخ وش و  جارعم  هدامآ  رگنب و  قح  تمحر  رد  ار  دوخ  و  هدش ، دراو  یمیرک  نابزیم  رب  نک و  باختنا  دوخ  يارب  ینما  هناخ  وش ، هدنهانپ 

. رادرب ماگ  هناخ  يادخ  يوس  هب  وش و  مرحم  ادخ  هناخ  زا  کنیا  نک . ایهم  هناخ  بحاص  ترایز  يارب  ار 
تاقیم نیا  تذـل ، اب  مأوت  دوب و  هناـخ  تراـیز  تاـقیم  نآ  اریز  يراد ، شیپ  رد  میظع  سب  یتاـقیم  يدـش ، دراو  ادـخ  هناـخ  هب  هک  لاـح 

تسا و ندرک  ترایز  ار  ادخ  ندومن و  نابرق  يزابناج و  نتشذگدوخ و  زا  روعش و  تفایرد  تفرعم و  بسک  ششوک و  شالت و  يادتبا 
تفرعم و بسک  يارب  و  وش ، قلخ  رـشحم  دراو  ادخ ، قلخ  اب  هارمه  يدـش  مرحم  يدـش ، مرحم  هناخ ، يادـخ  رئاز  يا  و  هناخ ، رئاز  يا  وت 

يروعش یتفرعم و  هاوخب  ادخ  زا  رادرب و  اعد  هب  تسد  لیعامـسا  رجح  رد  نک  عادو  ادخ  هناخ  اب  ور ، نوریب  ادخ  هناخ  زا  یهاگآ  روعش و 
. ادخ هناخ  نارئاز  جاجح و  همه  يارب  یتخانش  یهاگآ و  و 

تافرع و يارحـص  شاب  هاگآ  وش ، ناور  تافرع  يوس  هب  جراخ و  ادـخ  هناخ  زا  امن و  مارحا  لسغ  مارحلادجـسم ، اـب  عادو  اـعد و  زا  سپ 
هدومرف ادخ  اریز  رامشم . کچوک  ار  سدقم  ناکم  نیا  نک ، تفرعم  بسک  تساجنیمه . يدوب  شراظتنا  رد  يرمع  هک  همحرلالبج 
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تمحر هوک  درادن . دوجو  لاس  نارود  مامت  رد  زور  بش و  نیا  زا  رتمهم  يزور  رتالاب و  یبش  ناضمر ، كرابم  هام  ردقلا  ۀـلیل  زا  سپ  هک 

يارب یهاگآ  تخانش و  نیمزرس  نارادهدنزبش و  يارب  اعد  تباجتـسا  لحم  تفرعم و  نابلاط  يارب  تافرع  يارحـص  ناراکهانگ و  يارب 
ار ماـع  تمحر  قح و  ضیف  ددـم  لد  مشچ  اـب  مدینـشیم و  ار  نادـنمدرد  هلاـن  هآ و  شوخ و  ياـهاون  مدادارف و  شوـگ  تقیقح . ناـبلاط 

. مدیدیم
عاجـش نانز  يوق و  نادرم  هتخاس ، نوگرگد  ار  تافرع  يارحـص  ياضف  نادنمتـسم  هلان  دنلب و  ادخ  رابرد  يوس  هب  ناراکهانگ  ياهتسد 
تافرع نیمز  هب  ار  نیبج  اههنوگ و  هداتفا و  كاـخ  هب  دـندرکیم  يرامـشزور  یتعاـس  نینچ  راـظتنا  رد  يرمع  هک  یـسک  دـننام  کـیره 

حبـص هب  ار  بش  بش و  هب  ار  زور  ادخ  قلخ  هب  کمک  دـمآ و  تفر و  رد  یـضعب  لوغـشم و  ياهتـسد  تاجانم و  هب  یهورگ  دـنیاسیم و 
هچ ره  دـناهدمآ ، قلاخ  رابرد  هب  هک  تسا  قلخ  رـشحم  ییوگ  مدوب ، هدـیدن  رمع  ماـمت  رد  ار  نآ  دـننام  دوب ، یبیجع  هماـگنه  دـنناسریم .
زا تسد  هدـید و  قلخ  رـشحم  رد  ار  دوخ  تسا ، رـشحم  يارحـص  تسا ، تماـیق  هنومن  ماهتـشون ، مک  مسیوـن  هچ  ره  و  هتفگ ، مک  میوـگب 

بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  نابز  زا  هدرک  دنلب  تاجاحلا  یضاق  يوس  هب  اعد  تسد  هدش ، هدنهانپ  شتمحر  ناماد  رد  هدیشک و  ناهج 
: متفگ هدرک و  يراج  نابز  هب  ار  هغالبلاجهن  تاملک  قلخ ، همه  اب  ادصمه  هتساخرب و  تاجانم  هب  مالسلا  هیلع 
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يانب دـنراد ، لکوت  وت  رب  هک  اهنآ  یهلا  دـناهتفای ، نینزان  رهم و  نشور  یتسود  ناـبرهم و  یـسینا  دـناهداد ، لد  وت  هب  هک  ناـنآ  ادـنوادخ ! »

اهنآ زا  مه  ار  ناگتفـشآ  ریمـض  بوشآ  و  يراد . ربخ  ناگمه  ناهن  ادـیپ و  زا  هک  ییوت  تسا . راوتـسا  مکحم  نیتم و  ياهیاـپ  رب  ناشدـیما 
. ینیبیم رتراکشآ 

لزنم هب  ناسآ  وت  قشع  شزاون  اب  ار  بئاصم  راب  یتخـس  دنروآیم و  هانپ  وت  هب  دنوش  روجنر  یتیگ  ثداوح  زا  نوچ  وت  ناگتفـشآ  ایادخ ،
. تسین يرگید  یسرک  تنادواج  تنطلس  تخت  زج  یتسه  خاک  رب  تسوت و  تسد  هب  روما  مامز  هک  دننئمطم  دنناسریم و 

هک دنـشوخ  دننامداش ، لاحـشوخ و  وت  لاصو  يامنرود  اب  دندرگیم و  مرگرـس  وت  دای  اب  دنیآ  گنت  هب  ییاهنت  تشحو  زا  هک  نانآ  یهلا ،
.« دش دهاوخ  راکشآ  لصو  زاونلد  هعیلط  دمآ و  دهاوخ  نایاپ  هب  نارجه  بش 

هب ار  شتجح  شدوخ و  هب  ار  ادـخ  متـشاد ، زاین  زار و  ادـخ  اب  تافرع  يارحـص  رد  ادـخ  تجح  نابز  زا  اریز  دوب ، مرمع  تاـعاس  نیرتهب 
. مسانشب ار  شتجح  ار و  ادخ  دیاش  ات  یتخانش  یتفرعم و  هک  مداد  مسق  شبوبحم 

ادـخ هب  ار  ادـخ  دومرف : اهباب -» یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  اـنا  - » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ملع  باـب  تغـالب و  تحاـصف و  نامـسآ  نآ 
فورعم و هب  رما  هب  ار  نامرف  نابحاص  شتلاسر و  هب  ار  لوسر  دنسانشب و 
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. يراکوکین يرگداد و 

: دومرف یتخانش ؟ هچ  هب  ار  تراگدرورپ  هک  دش  لاؤس  نینمؤملاریما  زا  یثیدح  رد 
. هدرک یفرعم  میارب  ار  دوخ  شدوخ  هچنآ  هب 

: دومرف هدرک ؟ یفرعم  وت  هب  ار  شدوخ  هنوگچ  دش : ضرع 
اب رود . یکیدزن  نیع  رد  تسا و  کیدزن  يرود  نیع  رد  دوشن ، هدیجنس  مدرم  هب  دوشن و  كرد  ساوح  هب  تسین و  وا  هیبش  یتروص  چیه  »

هتفگ تسا و  زیچ  همه  زا  رترب  تسا . ولع  تیاهن  رد  وا  یتسپ و  تیاهن  رد  ناگدـنب  تسا ، رتکیدزن  شناگدـنب  هب  ندرگ  گر  زا  هک  نآ 
هن تسوا  ندوب  تلع  هبتر و  مدـقت  ینعم  هب  شندوب  ولج  سپ   ) دراد ولج  تفگ  ناوتن  تسا و  زیچ  همه  وـلج  تسوا ، زا  رترب  يزیچ  دوـشن 

ءازجا هب  ضیف  ریبدـت و  ملع و  هطاـحا  ینعم  هب  هکلب   ) يزیچ رد  يزیچ  ندوـب  لـخاد  دـننام  هن  تـسا  لـخاد  ایـشا  رد  یناـکم ) ندوـب  وـلج 
نآ تسا  هزنم  زیچ ) چیه  هب  نتـشادن  تهابـش  ینعم  هب  هکلب   ) دشاب جراخ  يزیچ  زا  هک  يزیچ  دننام  هن  تسا  جراخ  زیچ  همه  زا  تانکمم )

(1) .« تسا زیچ  همه  زاغآرس  وا  تسین و  نینچ  وا  زج  تسا و  نینچ  هک 
يادخ هن  هتخانش و  لامک  قیرط  هب  ار  دوخ  هن  نوچ  مدوب  ادیش  هلاو و  نادرگرس و  تافرع  يارحص  رد  هنوگ  نامه  مدیشیدنا  هچ  ره 

ص 115 ج 1 ، یفاک ، - 1
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. دش یباب  حتف  دش و  نایامن  یهار  مدومن ، یهاوخددم  ناراکددم ، زا  و  متساوخ ، تیاده  هار ، نایداه  زا   (1)، ار دوخ 

: دومرف مدیسرپ . یسانشادخ  دح  نیرتمک  هب  عجار  مالسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترضح  زا  دیوگ  دایز  نب  حتف 
دوجوم اجرباپ . تسا و  میدق  وا  و  درادـن ، تیهولا ) رد   ) يریظن و  تافـص ) رد   ) يدـننام تسین و  ییادـخ  وا  زج  هک  نیا  هب  نتـشاد  رارقا  »

(2) .« تسین شدننام  يزیچ  هک  نیا  یندشن و  مگ  تسا و 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رادقم نامه  هب  ار  وا  هک   ) تسا هتسناد  ناتلوؤسم  هدرک  یفرعم  امش  هب  دوخ  زا  هک  يرادقم  هب  هک  نیا  زج  تسا  روآتفگش  ادخ  رما  همه 
(3) (. دیرب نامرف  دیسانشب و 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
مان و هک  یسک  تسا . رفاک  دتسرپ  مان  بحاص  نودب  ار  ادخ  مان  اهنت  هک  یسک  تسا . رفاک  دتسرپب  دوخ  لایخ  يور  زا  ار  ادخ  هک  یـسک  »

هدوتس نآ  هب  ار  دوخ  هک  یتافص  ای  دتسرپ و  ار  مان  بحاص  هک  یسک  تسا ، كرشم  دتسرپ  مه  اب  ار  مان  بحاص 

« هبر فرع  دقف  هسفن  فرع  نم  - » 1
ص 115 ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2
ص 116 ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 3
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دنشابیم نینمؤملاریما  یقیقح  باحصا  اهنیا  دروآ  نابز  هب  شراکشآ  ناهن و  رد  دنک و  مکحم  نادب  لد  دنک و  قیبطت  نآ  رب  مه  ار  اهمان 

.« دنشابیم یقیقح  نینمؤم  ای  و 
: دیامرفیم هک  مداتفا  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  هنادواج  نخس  دای  هب 

یلاح رد  میروآیم ، رد  نامدوخ  فیدر  رد  میشخبیم و  نامدوخ  هیبش  ییانعم  تروص و  وا  هب  میجنـسیم و  دوخ  ماهوا  ابار  دنوادخ  ام  »
.« درادن دیاش  دیاب و  هک  روط  نآ  ار  دنوادخ  كرد  ییاناوت  تردق و  رشب  رکف  هک 

: دیامرفیم يروث  نایفس  باوج  رد  هک  دروآ  دوخ  هب  ارم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدنزرا  ثیدح  نهذ ، رد  تایاور  نیا  روطخ  زا  سپ 
رد راذـگب و  كاخ  هب  عوضخ  عوشخ و  یناشیپ  يدـش ، رادروخرب  قح  ترـضح  فاـطلا  زا  دروآ و  ور  وت  هب  دـنوادخ  ياـهتمعن  یتقو  »

.« ددرگ نوزفا  تتمعن  ات  نک  يراذگرکش  راگدرورپ  هاگشیپ 
دیماان شهاگرد  زا  يراکهانگ  چـیه  هک  مدـید  ارحـص  ناـمه  رد  ار  دوخ  دـش و  رگهولج  مرظن  رد  شنارکیب  ياـهتمعن  هظحل  ناـمه  رد 

یناراکهانگ ناگراچیب و  هار  نآ  هک  دـش  رگ  هولج  مرظن  هب  تاجن  يارب  یهار  رکـش  هدجـس  زا  سپ  هداهنن و  كاخ  هب  یناـشیپ  و  هدـشن ،
. دنتسه نامیشپ  مدان و  دوخ  ياههدرک  زا  هک  تسا 

تاملک تفرگارف ، ار  مدوجو  ياپارس  تشحو  بارطضا و 
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133 ص :
: دیامرفیم يروث  نایفس  هب  هک  ار  يا  هدنزرا  تاملک  داد . متاجن  بارطضا  زا  رادیب و  ارم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شخبدیون 

یلعلا هَّللاب  ّالا  ةوق  الو  لوح  ال   » سدـقم هلمج  دـش  ینارگن  بارطـضا و  قرغ  تلد  دروآ و  يور  وت  هب  يروآ  سرت  كاـنلوه و  رما  یتقو  »
.« هدب رارق  دنوادخ  لازیال  تردق  هانپ  رد  هلیسو  نیدب  ار  دوخ  نک و  رارکت  تموادم و  ار  میظعلا »

دوخ راگدرورپ  زا  مدرک و  يراج  نابز  رب  ار  الاب  هلمج  هدید  راگدرورپ  هانپ  رد  ار  دوخ  هدرک و  تعاطا  ار  قحرب  ماما  رما  مارآان ، یلاح  اب 
. دباتیم اهبلق  هب  قح  تفرعم  راونا  هک  تسا  تافرع  رد  اریز  دنادرگ ، ینارون  شتفرعم  راونا  زا  ارم  حور  بلق و  هک  متساوخ 

سدـق ملاع  الاب  ملاـع  ياـضف  هب  هتفر و  نوریب  ندـب  نکـسم  زا  دـیاب  مه  حور  تسا ، یجاـح  ره  لزنم  نیعتیب  ییارحـص  هک  هنوگناـمه 
. تسا حور  یقیقح  تافرع  هک  دوش  هجوتم  ضحم 

. تسا نتفر  الاب  نتفگ و  نیمه  شیانعم  مه  کیبل  کیبل 
. ینیبیم فلتخم  نوگانوگ و  ار  نارگشیاین  تسا  روصحم  ندب  نادنز  رد  وت  حور  ياهدرکن و  رفس  العا  توکلم  هب  یتسه و  نیمز  رد  ات 

. ییامنیمن هدهاشم  ار  ینوگانوگ  فالتخا و  نآ  رگید  یتسیرگن  اهنآ  هب  لد  مشچ  اب  هک  یتقو  اما 
هراوق رد  همه  میهاربا ، لکیه  رد  همه  دیحوت ، بلاق  رد  همه 
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134 ص :
. انشآ راید  رهش و  رد  همه  اهیکاپ و  رهش  رد  همه  لیعامسا ،

. انشآان ياهادص  فلتخم و  ياهنابز  هب  اهيراتفرگ  اهانمت و  اهتجاح ، اهاعد ، اهشیاین و  اهتساوخ ، هچ  رگا 
. هتخانشان سانشان و  ادج و  مه  زا  اهداژن ، اهراید و  اهروشک و  اهرهش و  اهدلب و  اهندب ، هچرگا  و 

. انشآ کیدزن و  همه  راکفا  اههشیدنا ، اهلد ، اما ،
رجاه لیعامـسا و  میهاربا و  همانرب  نامه  یکی ، همه  شور  لمع و  نیئآ ، فدـه و  نید ، هلبق و  ربهر ، باتک و  یکی ، همه  هاگهانپ  أجلم و 

. دنهدیم ماجنا  ار  جح  گرزب  مسارم  هَّللا  هانپ  رد  قح و  يرای  هب  ادخ و  مان  هب  لوغشم و  برای  برای  رکذ  هب  مه  اب  همه  و 
ناتـسرپادخ تمظعاب  يارحـص  رد  ار  دوخ  دـنکیم و  کیدزن  قح  تمحر  هب  ار  هاـگآ  ناـسنا  نآ  ره  تمحر ) هوک   ) همحرلا لـبج  يرآ 

هب لد  مشچ  اب  و  دـهد . دـیما  ناراودـیما  همه  دـننام  ارم  شنایاپیب  تمحر  ات  مدـش  کیدزن  وا  هب  ناراودـیما  همه  دـننام  مه  نم  دـنیبیم .
فیعـض و ياهناسنا  هدوت  زا  ولمم  ار  تاـفرع  روشرپ  ناـبایب  همه  مدرک و  هاـگن  تمحر  هوک  تفأر و  عیـسو  ناـبایب  تمظعاـب و  يارحص 
رب يدـنوادخ  تمحر  شزیر  نامـسآ  زا  نامـسآ و  هب  اههبدـن  هلان و  نتفر  الاب  لاح  رد  ًامئاد  مدـید و  نانم  رداق  يادـخ  لباقم  رد  ناوتاـن 
رد قح  تمحر  شزیر  اب  جوزمم  ناضمر  كرابم  هام  زا  هدنام  بقع  هدـنامرد و  هدـناماو و  جاجح  مشچ  کشا  تافرع و  نیمز و  نانکاس 

نارئاز هب  شخبدیون  یگدنز  ون و  ییایند  هزات و  يدیما  همحرلالبج 
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135 ص :
. دیشخبیم ادخ  هناخ  ادخ و 

ناحلصم ناگدنب و  ناحلاص و  نافراع ، ناقشاع ، ناقاتـشم ، میدشیم . رتکیدزن  ادخ  هب  دشیم ، رتشیب  هانگ  زا  ینامیـشپ  تمادن و  هچ  ره 
شبـش زور و  نآ  ناـنکاس  ناـبایب و  نآ  لـالج  تکربرپ و  يارحـص  هـب  هناـفراع  و  تاـجاحلا ، یـضاق  اـب  تاـجانم  لاـح  رد  هـمه  هـمه و 

: دوب نینچ  شلاح  نابز  ناریح ، لقع  دندیشیدنایم و 
مدید ناسنا  هدوت  زا  هتساخ  يرشحمتافرع  ردنا  هک  تام  تمظع  نیز  دش  لقع 

مدید نابایب  گیر  زا  رتشیب  یمدرمتافرع  عیسو  نابایب  هب  هنهرباپ 
مدید ناماد  هب  کشا  بل ، هب  هلان  ار  همهاعد  تاجانم و  رذع و  نابز ، درو  ار  همه 

نارابلگ ار  تافرع  گرزب  يارحـص  دیـشخبیم و  هزات  ییوربآ  نآ  هب  دوب و  هدوزفا  تافرع  يوربآ  تمظع و  هب  ناراکهانگ  مشچ  کشا 
ربهر نامز و  بحاـص  لاـبند  هب  همه   (1) ناتـسلگ نیا  رد  و  دومنیم ، يرایبآ  ار  اهلگ  کـشا ، تارطق  ناهاگرحـس  منبـش  دـننام  هدومن ،

. دندوب وپاکت  وجتسج و  رد  نادیهش  نوخ  هدننک  بلط  نارظتنم و  رظتنم  ناهج و  رد  لدع  هدننکاپرب  نادحوم و  ياوشیپ  نادهاجم و 

لگ يوربآ  مه  دش و  نم  لاح  حرش  مهلگ  يور  تخیر  نوچ  وت  يور  دای  هب  مکشا  - 1
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نم تافرع 

رارق ناوراک  ياـهرداچ  ریز  لاـح  ناـمه  اـب  میدیـسر . تاـفرع  هب  ناردارب  نازیزع و  ناـهارمه و  قاـفتا  هب  مارحلا  ۀـجحلايذ  متـشه  زور 
ياهتبحم اهیبوخ و  نیا  هنوگچ  هک  مدیشیدنایم  دوخ  اب  دیشخبیم و  یگدنز  هب  ياهزات  دیما  نآ  ره  ارم  ناتـسود  ياهتبحم  میتفرگ .

تمظعاب بش  نآ  لاح  ره  هب  دنـشاب . هتـشاد  ار  اهیبوخ  ناربج  راـظتنا  نم  زا  هک  دـندوب  نآ  زا  رتگرزب  اـهنآ  اـما  منک  ناربج  ار  نازیزع 
. تشذگ ام  يارب 

لخاد رد  مپچ  ياپ  هک  یلاح  رد  مدناوخ . ار  یگـشیمه  ياعد  نآ  دش ، لوحم  نم  هب  هرفـس  فورعم  ياعد  ندـناوخ  ماش ، فرـص  زا  سپ 
رد فوقو  تین  یعرـش  رهظ  زا  مهن  زور  يادرف  هدناسر و  حبـص  هب  ار  بش  ناتـسود  همه  دای  هب  دوب ، حورجم  مندب  رتشیب  ای  مامت و  چگ و 

كرابم بل  ود  زا  هک  ار  هفرع  ياعد  شزاونلد  مرگ و  يادص  اب  ناوراک  یناحور  میدنام . لحم  نآ  رد  باتفآ  بورغ  ات  میدرک و  تافرع 
رعشم هب  نتفر  يارب  زین  ام  تشذگ و  زور  نآ  درک . ریسفت  همجرت و  نایب و  دوب  هدش  يراج  تافرع  يارحـص  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

. میدش هدامآ 
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137 ص :

مارحلا رعشم 

. ِنیِطایَّشلا ِتازَمَه  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّبَر 
. تسا ررض  عفد  يادتبا  دش و  مامت  اهتعفنم  بلج 

، اهیکین اهیبوخ ، نمـشد  تیرـشب ، نمـشد  تیناسنا ، نمـشد  راکـشآ ، نمـشد  تسا . شیپ  رد  نمـشد  رادرب  حالـس  نک  هداـمآ  ار  دوخ 
نمشد بهذم ، نید و  نمـشد  تفرعم ، شناد و  نمـشد  تورم ، افـص و  نمـشد  تلادع ، نمـشد  تاواسم ، نمـشد  اهيردارب ، اهيربارب ،

انـشآ و هب  نم ، هب  وت و  هب  یتح  دـنکن ، محر  سکچـیه  هب  هدرک  دای  مسق  هک  ینمـشد  هصـالخ  روعـش ، مهف و  نمـشد  تزع ، يدـنلبرس و 
. تسوت راظتنا  رد  هکلب  تسا ، هزرابم  هدامآ  دنکیم ، هارمگ  ار  همه  دنکیم ، اوغا  ار  همه  رود ، کیدزن و  تسود 

ياهبرـض دزاس و  تلفاغ  ات  دشکیم  راظتنا  دراذگیمن . تیاهنت  تسه ، وت  اب  تالاح  مامت  رد  یتح  هک  تسا  راکـشآ  نمـشد  شاب ، هاگآ 
تاهبرـض هدـن  تصرف  وا  هب  شاب ، حالـس  اب  شاب ، هدامآ  ياهدروخ . هبرـض  یـشاب  لفاغ  هظحل  کی  ای  نآ  کی  طقف  دـنک ، تدوبان  دـنزب ،

فده هب  دیاب  اهریت  نآ  مامت  رادرب ، ریت  داتفه  ینک ، شومارف  ادابم  نک ، هیهت  ار  دوخ  حالس  رتدوز  هچ  ره  شاب ، نیمک  رد  وا  زا  لبق  دنزب ،
. دروخب
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نمشد اب  يرادرب و  هارمه  حالـس  يراد  هزاجا  هک  تسا  ناکم  نیمه  طقف  رمع  مامت  رد  درادن  هدیاف  دروخن  فده  هب  یکی  رگا  نک  تقد 

، تسا هزرابم  تسا  لکـشم  يرادـن ، نتـشادرب  حالـس  قح  یگنجب ، یلاخ  تسد  اب  دـیاب  تسین ، هزاجا  يرذـگب  ناکم  نیا  زا  ینک  هزرابم 
. نامیا هحلسا  هب  وش ، حلسم  هشیمه  يارب 

. تسا یبسانم  رایسب  تصرف  هداد ، هزاجا  تراگدرورپ  هک  لاح 
تالاح مامت  رد  يدش . حلـسم  هک  دشاب  راب  کی  نیمه  رمع  رخآ  ات  مه  دیاش  دیآیم ، تسد  هب  رتمک  یتعاس  زور و  نینچ  هک  نادب  نیقی 

زین وت  تسین و  وت  هب  کمک  يارای  ار  یـسک  ادـخ  زج  کیرات . تسا و  بش  اریز  دـنک ، تايرای  اـت  هاوخب  ددـم  وا  زا  شاـب ، ادـخ  داـی  هب 
. دوش نتنیئور  دنمورین و  و  دشاب ، دربن  هدامآ  دـنک و  زهجم  ار  دوخ  دـیاب  سک  ره  تسا . رـشحم  هنومن  اریز  ینک ، يرای  ار  یـسک  یناوتن 

يرگید تسوا و  دوخ  صوصخم  سک  ره  حالس  دنک . هیهت  ناکم  نیمه  زا  دیاب  ار  دوخ  حالـس  سک  ره  دیاین ، وت  راک  هب  نارگید  حالس 
تدوخ سرب و  تدوخ  هب  درادن . ارچ  نوچ و  نک ، تعاطا  ونشب ، تسا ، مکح  تسا . روتـسد  کی  نیا  درادن ، ریغ  حالـس  زا  هدافتـسا  قح 

وا زا  دـنلوؤسم  همه  بجاو ، همه  رب  نآ  عـفد  تسا ، یکی  ناـگمه  نمـشد  تـسا . يدرف  حالـساما  تساكرتـشم  نمـشد  نـک . حلـسم  ار 
رگراک رتشیب  نیمز  نیا  حالس  دنشاب ، نیمزرـس  نیمه  زا  اهگنـس  روآرد ، ياپ  زا  ار  وا  نک  هلمح  گنـس )  ) ریت داتفه  اب  دننک . يریگولج 

وت دنکیم . شوحم  دزاسیم ، شدوبان  دروآیم ، رد  ياپ  زا  دهدیم ، رجز  ار  زآ  تسا .
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، دـنک تظفح  دـنک ، تايرای  ات  شاـب  هدـنب  شاـب ، عیطم  ربب ، ناـمرف  نک ، شوگ  هدـب ، ماـجنا  اـمن ، لـمع  تسا ، رما  کـی  نیا  ینادیمن ،

هدشن حبـص  ات  نک  هدافتـسا  بش  یکیرات  زا  لاح  دهد . تناما  دهد ، تتاجن  دنک ، تحتاف  دیامن ، تزوریپ  دراد ، تقفوم  درادب ، تنوصم 
. وش زهجم  یفاک  ردق  هب  ریگ ، هرهب  بش  یهایس  نیا  زا  شوکب و  تسا ، لفاغ  نمشد  ات  رادرب و  حالس  شوپب و  هرز  نک ، هدامآ  ار  تدوخ 
هک ینادیم  يراد ، همهاو  هک  رادقم  ره  یـسارهیم و  وا  زا  هک  هزادنا  ره  يرامـشیم و  شگرزب  هک  ردق  ره  يراد و  نمـشد  هک  ردق  ره 
. دشکب منهج  یتسپ  لاچهایس  هب  ار  وت  هک  هدرک  دای  مسق  مه  وا  و  هدناوخ ، شراکشآ  نمشد  دیجم  نآرق  هدرک ، شا  یفرعم  میرک  يادخ 

مرح هدید ، مزمز  ماقم و  هدید ، هورم  افـص و  هدید ، ادخ  هناخ  نیبادخ ، مشچ  اب  هدیـسر ، دسرب  دیاب  هک  اج  ره  هب  یجاح  رعـشم  بش  يرآ 
سمل دوسالارجح  تروص  رـس و  تسد و  اب  هدینـش ، اهکیبل  دوخ  شوگ  اب  هدید ، مزتلم  راجتـسم و  هدید ، لیعامـسا  رجح  هدید ، افـصاب 
کیبل هدـش ، مرحم  هدـید ، تاقیم  هدرک ، ترجه  هداد ، لام  هدرک ، هناخ  فاوط  اپ  اـب  هداد و  تداهـش  بلق  اـب  هدیـسوب و  ناـبل  اـب  هدرک و 

، هتشادرب حالس  هدرک ، ررض  عفد  هدرب ، تذل  هدید ، اهتعفنم  هدرک ، ادیپ  تفرعم  هدید ، تافرع  هدش ، دازآ  هدش ، هدنب  هدش ، مرحم  هتفگ ،
: هدرک همزمز  هنوگنیا  هتشاد و  نایقتم  يالوم  نابز  زا  يزاین  زار و  رعشم  رد  هدرک و  نمشد  عفد 
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 ... يا دنراگنب ، هچ  ره  هدنناوخ  يا  دنـشیدنا و  هچ  ره  هدنناد  يا  يرارقیب ، ییاهنت و  ياهزور  مدـمه  يا  رات و  هریت و  ياهبـش  سینا  يا  »

. يراگنب ملق  شین  اب  حول  هحفص  رب  ار  بلق  مهبم  فطاوع  يرگنب و  زغم  کیراب  ياهرایش  رد  ار  رکف  شبنج  هک  سک  نآ  يا 
، يدوب وت  دوب ، ناهج  رد  یندوب  ات  دوب . میهاوخ  زاینیب  روای  رای و  ره  زا  وت  اب  هک  میلدشوخ  نیدـب  یـشاب و  اـم  اـب  وت  هک  میـشوخ  نیدـب 

. دوب نینچ  وت  رادرک 
اریز میرادن  عمط  وت  هاگـشیپ  زا  ام  يدیـشخب ، یمه  تلود  تمعن و  ناگدنهاوخ  هب  هراومه  یتفریذپ و  یمه  ناهاوخ  شزوپ  زا  هشیمه  وت 
دنک افو  دنیب و  افج  یمه  هک  دشاب  راوازس  ار  وت  شیاشخب ، ششخب و  یلو  میربن ، ياهرهب  ینامیـشپ  یناشیرپ و  زج  تلادع  نازیم  ربارب  رد 

.« دیامرف تافاکم  شیاشخب  ششخب و  هب  یتسردان  یتسس و  زا  یمه  و 
: متفگ دوخ  اب  دنتسه ، مزر  ندش  هدامآ  لاح  رد  هتخاس و  حلسم  ار  دوخ  نمشد  زا  عافد  رکف  هب  همه  مدید  هک  مدوب  تاجانم  رد  قرغ 

ناملسم کی  یگدنز  زا  تسا  يزمر  جح  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ناسنا . یگدنز  لوط  مامت  رد  دراد ؟ دوجو  هشیمه  هک  تسیک  نمشد  نیا 
؟ دوب وا  بقارم  دیاب  هتسویپ  هک  تسا  یناطیش  هچ  نیا  سپ  یعقاو ؟

ناطیش کی  تروص  هب  تاقوا  یهاگ  یسانشب ، ار  وا  رهاظم  دیاب  هک  یتسه  وت »  » نیا دوشیم و  رهاظ  فلتخم  ياهتروص  هب  ناطیـش  نیا 
قوس کچوک  ياهيدیلپ  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  فیعض ،
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! تسا هدنکفا  رطخ  هب  ار  هعماج  همه  هک  یبیهم  تروص  هب  یهاگ  دهدیم و 

، دنوشیم رامثتـسا  نیمز  يور  نیفعـضتسم  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا ، یتاقبط  ماظن  تسا ، یعامتجا  طحنم  ياهماظن  ناطیـش ، نیا 
. دنوشیم دوبان  ماجنارس  دنربیم و  جنر 

. دیامنیم اهر  یناویح  نوچمه  لگنج ، رد  ار  وا  دننکیم و  بلس  ناسنا  زا  ار  يدازآ  هک  نانآ  دننیمز ، يور  ياهتوغاط  ناطیش ، نیا 
ار نامیا »  » نیرتگرزب هزرابم  نیا  يزاس . وا  اـب  هزراـبم  هداـمآ  ار  دوخ  دـیاب  رعـشم  رد  وت  تسا و  ینم  رد  توغاـط  لبمـس  ناطیـش ، لـبمس 
. ینک نارگید  يادـف  ار  دوخ  هداوناـخ  دوخ ، شمارآ  دوخ ، هاـفر  دوخ ، یگدـنز  هک  نیا  يارب  راـثیا » ، » ار راـثیا »  » نیرتگرزب دـهاوخیم و 

نینچ هب  ندـش  دراو  و  ینک ، هداـمآ  ار  دوخ  زیچ  ره  زا  لـبق  رعـشم  رد  اـما  ینک . نیرمت  ینم  رد  دـیاب  ار  نیا  لکـشم و  سب  تسا  يراـک 
تـسد يراکیپ  نینچ  هب  هک  يراد  ار  نآ  تماهـش  ایآ  هک  یـشیدنیب  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  رعـشم  رد  نیرمت . دهاوخیم و  یگدامآ  يراکیپ 

. دننکیم يریگولج  ناسنا » ندش  هنوگادخ   » زا هک  نانآ  ناسنا و  نانمشد  هیلع  راکیپ  اهناطیش ، هیلع  راکیپ  ینزب ؟
بش مارحا و  بش  باختنا ، بش  تقبس ، بش  بارطضا ، بش  دارم و  بش  داهج ، بش  دیما و  بش  جورع ، بش  جارعم ، بش  رعـشم  بش 

بش شناد . بش  نیقی و  بش  شنیب ، بش  نشور ، بش  مارکا ،
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بـش هدارا ، بش  شـشوک و  بش  ماـیپ ، بش  یحو ، بش  ماـجنا ، بش  زاـغآ و  بش  تئارب ، بـش  ترجه و  بـش  تارب ، بـش  تاـیح و 

بش یشوماخ ، بش  يرادیب و  بش  دایرف ، بش  اغوغ و  بش  رضح ، بش  رمث و  بش  يزوریپ ، بش  هدامآ و  بش  میلست ، بش  میمـصت و 
لد بش  نامرآ ، بش  وزرآ ، بش  ناشخر ، بش  نابات ، بش  ندینش ، بش  نتفگ و  بش  تمالـس ، بش  لقع و  بش  تمایق ، بش  قشع و 

. تسا نازیم  بش  و 
یبش رعـشم  بش  درک . جورع »  » تیونعم ياههنهپ  نیرتعیـسو  هب  دـیرب و  لد  یکاخ  تسپ »  » نیمز زا  درک ، باـختنا »  » دـیاب هک  تسا  یبش 

. تخادرپ داهج »  » هب دیاب  نامرآ »  » و دیما »  » نامه اب  هاگنآ  دنکیم و  ذوفن  یناسنا  بلق  رد  دیما »  » یهلا نامیا »  » اب هارمه  هک  تسا 
و ناما ، بش  مالـس ، بش  ّتیحت ، بش  مرح ، بش  لح و  بش  دیعـس ، بش  دعـس و  بش  دیعو ، بش  دعو ، بش  ربکا ، بش  رـشحم ، بش 

بـش نیحتاف و  بش  رکـش ، بش  دـمح ، بش  رکف ، بش  رکذ و  بش  ریـصقت ، بش  قلح و  بش  قولخم ، بش  قلاـخ و  بش  ناـمز ، بش 
، درف بش  رتو و  بش  مرک ، بش  دوج و  بش  مجع ، بش  برع و  بش  ءایـصوا ، بش  ءاـیبنا  بش  بوـلطم ، بش  دوـصقم و  بش  نیثراو ،
، دولوم بش  دوعـسم و  بش  دوعوم ، بش  داـعیم ، بش  رارحا ، بش  رارـسا ، بش  تماقتـسا ، بش  ربـص و  بش  بولغم ، بش  بلاـغ ، بش 

. افص بش  یعس و  بش  ینم ، بش  هبعک ، بش  رخآ ، بش  لوا ، بش  رعشم ، بش  روعش و  بش  روکشم ، بش 
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. تسا نیحتاف  بش  یتسارب  رعشم  بش 

ار شیوخ  یقلخ ، ییاهر  يارب  هک  حـتاف  کی  تسا . حـتاف  کی  نوچمه  درک ، زاـب  شیوخ  يور  هب  ار  ناـمیا »  » ياـههزاورد یتقو  ناـسنا 
. تسا هدرک  هدامآ 

مارحلارعشم هب  تافرع  زا 

زا تکرح  نامرف  ناهگان  هک  درکیم  عمج  ار  دوخ  ياپ  تسد و  تشاد  مکمک  باتفآ  دوب و  هجحلايذ  مهن  زور  باـتفآ  بورغ  کـیدزن 
ماحدزا نوچ  اـما  دـنناوخب  رعـشم  رد  ار  اـشع  برغم و  زاـمن  یتح  هک  تسا  بحتـسم  هچرگا  دـش ، رداـص  تمحر  تکرب و  نیمزرـس  نیا 

زامن زا  سپ  مه  اـم  دـنناوخیم . تاـفرع  رد  ار  اـشع  برغم و  زاـمن  ناـیناوراک  رتشیب  تهج  نیا  زا  تسا  رعـشم  هب  ندیـسر  عناـم  تیعمج 
رد یمچرپ  ای  دوخ و  هب  صوصخم  تمالع  اب  یهورگ  هتسد و  ره  تشاد . یبلاج  هرظنم  رعشم  هب  تافرع  زا  تیعمج  لیس  میدرک ، تکرح 

، يرآ دندش . رعـشم  نابایب  يارب  هدامآ  هدـید ، تافرع  و  هدرک ، هورم  افـص و  یعـس و  و  هدـید ، هکم  هتفر و  هنیدـم  جاجح  دـندوب . تکرح 
شنیب و تفرعم و  بسک  تافرع  رد  و  عامتجا ، رد  قرغ  ادخ  هناخ  رد  و  یگدـنز ، سرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هنیدـم  رد  يرآ 

. دنوشیم دراو  مارحلارعشم  هب  لاح  هدرک  شناد 
زا دیاب  لقادح  اما  دهدیم ، یهاگآ  روعش و  اهناسنا  هب  رعشم 
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مه یهاگآ و  بسک  مه  یشاب ، دنتسه  حالس  هب  زهجم  هلمح و  هدامآ  هک  ینازابرس  دننام  دوب ، هدامآ  رایشه و  رادیب و  حبص  هب  ات  بش  رس 

نیدراو همه  هکلب  تسین  وت  هزیرگنس  اهنت  اریز  تسا ، نازیرگ  ناسرت و  نآ  زا  ناطیش  هک  هزیرگنس  داتفه  نامه  ندش ، حالس  هب  زهجم 
دننام تسا - هدومرف  هراشا  نآ  هب  لیف  هروس  رد  نایملاع  راـگدرورپ  هک  - (1) لیجس ياهگنس  دننام  هرابکی  همه  اب  وت  وت و  اب  رعـشم  هب 

. دنادرگیم هدش  هدروخ  گرب  دننام  ار  وا  دریگیم و  ندیراب  ناطیش ، رس  رب  ياهلولگ 
(2). ٍلوُکْأَم ٍفْصَعَک  ْمُهَلَعَجَف 

ار همه  تفرگ و  ندـیراب  وا  راوسلیف  هاپـس  ههربا و  رـس  رب  راگدرورپ  رما  هب  هک  دوب  ییاههزیرگنـس  نامه  دـننام  رعـشم  ياـههزیرگنس 
نامز رد  ادخ ، هناخ  نارئاز  نامیااب و  نازادـناریت  تسد  هب  تسا ، ناطیـش  ندرک  دوبان  يارب  هحلـسا  نیا  دـینادرگ . هدـش  درخ  گرب  دـننام 

دننز و هبرض  ار  ناطیش  دنیامن و  دوخ  زا  ررض  عفد  هک  هدش  بجاو  همه  رب  رعشم  ياههزیرگنـس  نیمه  اب  و  هجحلايذ ، مایا  نیمه  نیعم ،
. دنزاس رهاظ  ینلع و  هدومرف  ادخ  هک  يراکشآ  نمشد  اب  ار  دوخ  ینمشد 

لاح و نامه  اب  متشاد . نتسشن  يارای  هن  نتفر و  هار  تردق  هن  هنافسأتم  اما  مدوب  اهگنس  يروآعمج  شالت  رد  همه  دننام  مه  نم 

« ْلیّجِس ْنِم  ةَراجِِحب  ْمِهیِمَْرت  « ؛ 4 لیف : - 1
5 لیف : - 2
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. مدراذگ مدق  روعش  یهاگآ و  نیمزرس  هب  هتفرگچگ  ياپ  حورجم و  ندب 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  رابررُد  تاملک  مه  یفرط  زا  دیشخبیم . هزات  یناج  یحور و  نآ  ره  دوب و  رثؤم  رایسب  ناردارب  ناتسود و  کمک 
. دیشخبیم نم  هب  هزات  ییورین  دشیم  يراج  نایناحور  نازیزع و  نابز  رب  هاگیب  هاگ و  هک 

روتـسد هچرگا  دننکیم . ینِم  هناور  باتفآ  ندمآرب  زا  لبق  ار  نارامیب  نیلولعم و  نیحورجم و  نیرطـضم و  تشذگ و  همین  زا  رعـشم  بش 
دننکیم هیجوت  اهناوراک  تسرپرس  دوخ  هک  یللع  هب  انب  همانرب  نیا  اما  دنشاب  رعـشم  نیمز  رد  باتفآ  ندمآرب  حبـص و  زامن  تقو  ات  تسا 

. دوشیم لمع  وحن  نیا  هب 
هب ار  ام  ناوراک  تسرپرـس  نامرف  هب  ياهدـع  اب  بش  همین  زا  سپ  هداد و  ماـجنا  ار  نکر  مدومن و  ار  مارحلارعـشم  رد  فوقو  تین  هصـالخ 

. دنداد تکرح  ینم  فرط 
مکح هب  دیاب  نیلولعم  نیحورجم و  دنورب و  نیب  زا  نایجاح  ياپ  تسد و  ریز  نیروذـعم ]  ] تسا نکمم  دراد ، یلئالد  يرابجا  تکرح  نیا 

. دننک تکرح  رّرقم  دعوم  زا  رتدوز  رابجا 
. نامرف راظتنا  رد  شابهدامآ و  لاح  هب  حلسم و  مالسا  میظع  ناوراک  نابرق ، دیع  زور  حبص  باتفآ  لوا 

اب هجحلايذ ) مهد   ) نابرق دـیع  زور  حبـص  باتفآ  عولط  اب  دـندش و  هدامآ  ینِم  ینعی  اهوزرآ  نیمزرـس  هب  نتفر  يارب  دـیحوت  هدامآ  هاـپس 
هاگیاپ نیرخآ  ای  هبقع  هرمج  هب  هرابکی  دوخ  زادناربنمشد  ياهریت 
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. دندرک هلمح  ناطیش 

دیحوت هاپس  هراب  کی  رعشم ، رجف  عولط  رد  هتفرگ ، رگنس  ناگمه  رّسحم  يداو  رد  تسا ، لمع  يداو  یهاگآ و  زرم  ینم ، رعشم و  دحرس 
ار دوخ  تعاس ، کی  زور و  کی  راب و  کی  یلاس  نیعم ، تعاس  نیعم ، نامز  رد  ناتـسرپادخ ، دـنوشیم ، هلمح  هداـمآ  راـگدرورپ  رما  هب 

. دننکیم هدامآ  ناطیش  اب  هزرابم  يارب 
بـسک هتفر و  تافرع  هب  نمـشد  تخانـش  يارب  ادـتبا  هک  نایجاح  نیا  دـنکیم و  يرامـش  تعاس  جاجح  کیکی  راـظتنا  رد  زین  ناـطیش 
نیمزرس نیا  هب  دورو  اریز  دنوشیم . اهوزرآ  نیمزرس  نیا  دراو  تفرعم  یهاگآ و  روعـش و  اب  هدمآ و  رعـشم  هب  سپـس  دنیامنیم ، تفرعم 

ناطیـش هک  تسا  باتفآ  لوا  هلمح ، تعاس  اهنت  ینک ، هلمح  نیعم  تعاس  ریغ  رد  ادابم  شاب ، رایـشه  دـهاوخیم . یهاگآ  زیچ  ره  زا  لـبق 
. تسا لفاغ  لوغشم و 

. تسا هدامآ  تفرعم  روعشاب و  یجاح  يارب  يزوریپ  هلمح و  لئاسو  مامت  تسا و  بسانم  رایسب  هدرک ، نییعت  ادخ  ار  هلمح  تعاس  يرآ 
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ینِم
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لیعامسا حبذ  نیمزرس  هاگنابرق و  ینم 

، خلسم زور  رسپ ، زور  ردپ ، زور  لیعامـسا ، زور  میهاربا ، زور  ربمایپ ، زور  ناحتما ، زور  حیبذ ، زور  نابرق ، زور  ادف ، زور  لمع ، زور  ینم ،
زور تمایق ، زور  تمالس ، زور  عافد ، زور  مایپ ، زور  مالـسا ، زور  نافرع ، زور  هبرـض ، زور  يرادیب ، زور  هلمح ، زور  حتف ، زور  دربن ، زور 
زور ینابرق ، زور  نامرآ ، زور  وزرآ ، زور  ناطیـش ، اب  هلباقم  زور  یتسدمه ، زور  ندـش ، دـحاو  زور  يردارب ، زور  يربارب ، زور  یگنرکی ،

اب سفن ، ياوه  اب  هزرابم  زور  گنـس ، زور  گـنج ، زور  تشونرـس ، زور  راـکیپ ، زور  تخانـش ، زور  ررـض ، عفد  زور  ناـیاپ ، زور  ماـجنا ،
. تسا ناطیش  اب  سیلبا و  اب  تاوهش ، اب  وید ، اب  ثیلثت ، اب  دادش ، اب  نوعرف ، اب  دورمن ، اب  توغاط ، اب  نمیرها ،

هار رد  ادـخ ، هار  رد  زیچ  همه  ندرک  ینابرق  تسوا . راثیا  زا  ياهنومن  یگدامآ و  نیرمت ، هکم  ياـنِم  تسا و  ینِم  رد  هشیمه  هاـگآ  ناـسنا 
، نک عولط  دنکیم  دوبان  ار  تملظ  هک  يرون  دننام  زین  وت  باتفآ ، عولط  اب  دش ، لیعامسا  ندرک  ینابرق  هدامآ  میهاربا  هک  نانچمه  فده ،

اب و 
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تعاس نیا  رد  هک  هتساوخ  ادخ  نک ، هدافتسا  باتفآ  عولط  ینشور و  نیا  زا  نک . دوبان  وحم و  ار  ناطیـش  یهایـس  بش و  تملظ  یهلا  رون 

جح همانرب  دـیحوت و  یهاگآ  گرزب و  ییانـشور  رب  ینک و  دوبان  ار  اـهیکیرات  اـهلهج و  اـهتملظ ، همه  دیـشروخ  رون  رجف و  عولط  اـب 
اب ار  همه  ینیب . هدیقعمه  رکفمه و  هارمه و  دوخ  اب  دنـشابیم  نامز  ياهتب  نتـسکش  يارب  هلمح  هدامآ  هک  ار  میهاربا  تما  يوش و  دراو 

، یحتاف يزوریپ ، دشاب  نکـشتب  میهاربا  همانرب  حرط و  رگا  يرآ   (1). ینک زاغآ  ار  یعمجتسد  هلمح  ینیب و  ناگمه  اـب  ار  دوخ  دوخ و 
. نک هدامآ  مهم  يرما  يارب  ار  دوخ  يآ و  دورف  میهاربا  هاگیاپ  هب  تمالس  لامک  اب  وت  هدمآرد ، ياپ  زا  نمشد  سرتن ، نکن ، تشحو 
نمشد نیا  اریز  یـشاب ، هدامآ  هشیمه  نک  یعـس  يدش ، حتاف  هبقع  دربن  نادیم  رد  ناطیـش  اب  گنج  رد  يدش و  دراو  تمالـس  هب  هک  لاح 

عیرـس و کـلهم و  وا  ياههبرـض  تسا . ندز  هبرـض  هلمح و  لاـح  رد  ًاـمئاد  دراذـگیمن ، دازآ  ار  وت  زگره  هدـش  یمخز  هدروخ و  هبرض 
. درادیم زاب  یناسنا  يدازآ و  ریس  زا  ار  وت  و  دنزیم ، همدص  تایح  قالخا و  نامیا ، هدیقع ، هب  اههبرض  نیا  تسا ، يراک 

ار همه  ریگب ، نشج  شاـب ، لاحـشوخ  ریگب ، دـیع  درک . حـتاف  ار  وت  هدارا  میمـصت و  اریز  يدـش ، حـتاف  یتـفرگ ، میمـصت  و  يدـش ، رادـیب 
هس ات  هچ  رگا  یتفرگ ، دیع  وت  هدشن  عورش  دربن  هچرگا  يوگ ، شابداش 

77 ءاسن : ًاعیِمَجاوُرِْفنا .» َِوأ  ٍتاُبث  اوُرِْفناَف  ْمُکَرْذِح  اوُذُخ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  - » 1
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اب ماگمه  زیخاپب و  زور  ره  دـشاب . تنت  هب  دـیاب  زور  هس  نیا  رد  دربن  سابل  یـشاب و  گنج  لاح  رد  هدامآ و  دربن  نادـیم  نیا  رد  دـیاب  زور 

. نک نوگنرس  بوکب و  ار  نمشد  ياههاگیاپ  مامت  و  ورشیپ ، هب  میهاربا  تما 
میمصت ینک ، هزرابم  يدازآ  تیرشب و  نمشد  نیا  اب  هک  یتفرگ  عطاق  میمـصت  وت  نوچ  یلو  هدشن  ناریو  نمـشد  ياههاگیاپ  زونه  هچرگا 

ار میهاربا  دوخ و  ناماگمه  نارکفمه و  تفگ و  شابداش  همه  هب  تفرگ و  دیع  دیاب  يزوریپ  حتف و  زا  سپ  و  تسا ، وت  يزوریپ  نامه  وت 
! تفگ کیربت 

میهاربا همانرب  دیاب  تشذگ ، يراکادف و  يادتبا  تسا ، راک  لوا  هکلب  ریخ ، دش ؟ مامت  همانرب  یتفگ ، کیربت  یتفرگ و  دـیع  بوخ ، رایـسب 
تسا نابرق  دیع  یتقو  تسین ، دیع  ياهدرکن  نابرق  ات  ینک ، نابرق  تسا  دیع  هک  زورما  نیمه  دیاب  ار  تلیعامسا  ینک . لابند  مدق  هب  مدق  ار 

رما نیا  و  میهاربا ، دننام  تسا ، نابرق  دیع  مه  وت  يارب  هک  تسا  تقو  نآ  ینک . نابرق  راگدرورپ  نامرف  هب  ار  تدوخ  لیعامـسا  مه  وت  هک 
. میهاربا نارکفمه  همه  ناهارمه و  همه  نایجاح ، همه  يارب  روتسد  تسا و 

نایب هدرکرفـس  نآ  هک  نانچمه  شاـب ، ندرک  ناـبرق  هداـمآ  میهاربا ، هماـنرب  مه  هدـیقعمه و  میهاربا و  رکفمه  میهاربا و  رفـسمه  يا  وت  و 
: هدرک

، تتیثیح تتورث ، تلغش ، ای  دشاب  تاهداوناخ »  » دیاش یشاب . تدوخ »  » دیاش وت  لیعامسا  دوب ، لیعامسا  میهاربا  يارب  »
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!« يردپ نانچ  يارب  يرسپ ، نانچ  مه  نآ  دوب ، شرسپ  میهاربا ، يارب  منادیم ؟ هچ 

وناز وت  لـباقم  رد  سیلبا  ینک ، یناـبرق  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  ار  شیوخ  ياـهزیچ  نیرتزیزع  يدـش  رـضاح  ناـج  لد و  زا  هک  نونکا  و 
. دنزیم

هک نونکا  و  يدوب ، هتـسباو  توهـش  هب  هداوناخ ، هب  ماقم ، هب  تورث ، هب  راوهناوید  وت  هک  دوب  هتفرگ  تراـسا  هب  ار  وت  ماـگنه  نآ  اـت  سیلبا 
. تشگ مامت  شیاههسوسو  دش ، هراچیب  سیلبا  يدنکفا ، اپ  ریز  هب  ار  اهنآ  همه 

. تسا يدازآ  جوا »  » نیا یتشگ و  اهر  ناتوغاط  ناسیلبا و  یگدنب  زا  یتشگ و  ادخ  هدنب »  » یعقاو يانعم  هب  لاح 
ياج هب  يدمآ ، نوریب  زوریپ  بیهم  تخـس و  شیامزآ  نآ  زا  و  ینک ، ادف  ار  تلیعامـسا »  » يدـش رـضاح  هک  وت  یتسه ، خلـسم  رد  نونکا 

. نک ینابرق  ار  يدنفسوگ  لیعامسا ،
تـسد هب  ار  يزوریپ »  » دوخ هدارا  اب  عقاو  رد  دسرب ، ققحت  هب  ناربمایپ  یناهج  تلاسر  ات  يرذگب  دوخ  زیچ  همه  زا  هک  يدرک  هدارا  هک  وت 

! يدروآ
. زاس رود  دوخ  زا  ینابرق »  » زا سپ  ار  چوپ  ياهشنیب  نآ  همه  طلغ ، ياههشیدنا  همه  ریگب و  دیع  نونکا 

« نک ریصقت  قلح و   » نونکا
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. هدب ناشن  ار  يرهاظ  ینطاب و  تافاثک  نتخیر  زا  یشیامن  ریصقت )  ) نخان نتفرگ  و  قلح )  ) رس يوم  ندیشارت  اب 

دیاب مهدزای  زور  اما  يدرک  نارابریت  ار  هبقع » هرمج   » گنـس تفه  اب  مهد  زور  دراد . همادا  زونه  ناطیـش  هاگیاپ  هب  هلمح  ریت و  باترپ  اـما 
تسیب و زین  مهدزاود  زور  ینزب و  هزیرگنـس »  » ریت تفه  کـیره  هب  يرب و  هلمح  هبقع » یطـسو ، یلوا ، هرمج   » نمـشد هاـگیاپ  هس  ره  هب 

. یشاب هدروآرد  وناز  هب  هدنار و  دوخ  زا  ار  ناطیش  شیوخ  لامعا  ماجنا  اب  ات  نزب  نیطایش  هاگیاپ  هس  ره  رب  رگید  گنس  کی 
ءاسن فاوط  زامن  ءاسن و  فاوط  هورم و  افص و  یعـس  ددجم و  زامن  فاوط و  يارب  یلماک و  ناسنا  کی  هک  اریز  نادب  دوخ  ردق  نونکا  وت 
ندرک وگزاب  اب  ناسر و  نایاپ »  » هب ار  جـح  لامعا  ادـخ  تمحر  ناـماد  هب  شیوخ  ندـنکفا  اـب  ناـسر و  ادـخ  هناـخ  هب  ار  دوخ  وش . هداـمآ 

. امن كرت  ار  ینم  ادخ  لوسر  نابز  زا  مالسا  هناگهدراهچ  روشنم 

نم يانم 

تـسرپرس روتـسد  هب  هک  دـندوب  مناخ  هیجاح  يدایز  هدـع  نم  هارمه  دـنداد ، تکرح  ار  اـم  مارحلارعـشم  زا  هک  دوب  هتـشذگ  همین  زا  بش 
. دش هداد  ندش  هدایپ  روتسد  درک و  فقوت  نیشام  هبقع » هرمج   » يولج حبص  ناذا  کیدزن  میدرک . تکرح  ینِم  فرط  هب  ناوراک 
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ثاثا هدـناباوخ و  ارم  تولخ  ًاـبیرقت  ياهشوگ  اهگنـس  راـنک  دوب ، شیرقلا » عراـش   » لـحم ماـن  دـندرک ، هداـیپ  مه  ارم  دـندش  هداـیپ  همه 

ینم هب  هدز و  تین  اب  ار  هزیرگنـس  تفه  ات  دـنتفر  هبقع  هرمج  هب  ناوراک  تسرپرـس  قافتا  هب  ناهارمه  دـندیچ . نم  فارطا  ار  ناـهارمه 
اهنت هیثاثا  اب  شیرق  نابایخ  راـنک  نم  ناـهارمه ، نتفر  اـب  دـندرک ، تکرح  ینم  فرط  هب  دنتـشگرب و  هک  دوب  هتـشذگن  یتعاـس  دـندرگرب .

. مدنام
رهظزادـعب هس  ًابیرقت  تعاس  ات  نانچمه  مدوب ، ناـهارمه  دورو  راـظتنا  رد  مدـناوخ و  ار  حبـص  زاـمن  هدرک و  ممیت  هک  دوب  حبـص  کـیدزن 

ینابصع تحاران و  هتـسخ و  لاح  اب  هک  داتفا  ناوراک  تسرپرـس  هب  ممـشچ  هرابکی  دشن . اهنآ  زا  کیچیه  زا  يربخ  یلو  مدیـشک  راظتنا 
رد ناوراک  رداچ  هب  ار  هیثاثا  نم و  ات  هتفرگ  تناو  نیـشام  دوب  هفیظو  ماجنا  لوغـشم  نابایخ  طسو  هک  ياهطرـش  کمک  اـب  ًاروف  هدیـسر و 

تافرع و قیرط  زا  هتـشگرب و  هکم  هب  دـش ] رارق  ، ] میورب ینِم  هب  ات  دـندادن  هزاجا  دوب و  هفرط  کی  ینم  ناـبایخ  هنافـسأتم  اـما  دـنربب . ینِم 
هب ینم  رداچ  هب  نم  ندرب  تهج  ام  ناوراک  ناهارمه  رفن  داتفه  ره  ناوراک  تسرپرس  هتفگ  هب  اما  دش  مه  راک  نیمه  میورب ، ینم  هب  رعشم 
رد ناتـسود  هب  ار  دوخ  ات  میتفر  رعـشم  تافرع و  هب  هکم  قیرط  زا  هصالخ  دننک . ادیپ  ارم  دندوب  هدشن  قفوم  کیچیه  دندوب و  هدمآ  هرمج 

. میزاس قحلم  ینِم 
، میدمآ هکم  هب  هتشگرب و  مه  ام  دندنادرگرب . هکم  هب  ًادّدجم  ار  هیلقن  طئاسو  مامت  دش و  عورش  بیجع  يزوسشتآ  ناهگان  ینِم  کیدزن 

رهظ و زامن  تافرع  هکم و  نابایب  رد  هک  دوب  باتفآ  بورغ  هب  تعاس  ود 
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هن اـی  تشه و  دودـح  تعاـس  میدرک و  تـکرح  ینم  فرط  هـب  هراـبود  ناوراـک  تسرپرـس  هارمه  داـیز  تـمحز  اـب  مدـناوخ و  ار  رـصع 

دیـسر اهرداچ  نتخوس  ربخ  ماگنه  نآ  رد  دنداد و  رارق  نابایخ  رانک  رد  هدرک و  هدایپ  ارم  ینم  ياهنابایخ  زا  یکی  رد  هک  دوب  رهظزادـعب 
هدشمگ لابند  ای  و  دوخ ، تاجن  رکف  هب  هکلب  دوبن ، يرگید  رکف  هب  سکچیه  دندرکیم . وجتسج  ار  دوخ  نارفسمه  ناتسود و  نایجاح ، و 

. تشگیم شیوخ 
. مدوب هتسشن  دولآكاخ  حورجم و  نانچمه  ینم  نابایخ  رانک  نم  و  دش ، يرپس  مه  بش  دیسر . بش  تشذگ و  نابرق  دیع  زور 

هتسدهتسد هورگهورگ و  تیعمج  مکمک  مدناوخ . ار  حبص  زامن  مدرک و  ممیت  هدش ، رادیب  باوخ  زا  هضیرف  يادا  يارب  مهدزای  زور  حبص 
هدرک و هاـگن  ترـسح  مشچ  اـب  دـیدیم  ارم  هار  رـس  هـک  یهورگ  هتـسد و  ره  دـندش ، یهار  خلـسم  هرمج و  هـب  جـح  لاـمعا  ماـجنا  يارب 
، هَّلل دـمحلاو  رکـش  یهلا  نتفگ  اب  دـندرکیم و  یـسرپ  لاوحا  هتـسشن و  نم  يولهپ  رفن  ود  ای  کی  هورگ  کی  زا  مه  یهاگ  دنتـشذگیم .

. دنتفریم دوخ  راک  لابند  هب  دنتساخیمرب و 
. دوبن يربخ  چیه  ام  هارمه  نایجاح  تسرپرس و  ناوراک و  زا 

اذغ فرظ  اب  دوب  هدید  نارهت  رد  ارم  اًلبق  هک  ییانـشآ  ناهگان  دـندوب . هدرک  هدامآ  اذـغ  نایجاح  يارب  اهناوراک  دـش و  مهدزای  زور  رهظ 
اب هکلب  متشادن ، تسود  هک  نیا  رطاخ  هب  هن  مدروخن ، مدوب  هنسرگ  هک  نیا  اب  نم  یلو  روخب . اذغ  هک  دیزرو  رارـصا  دمآ و  نم  رـس  يالاب 

ياپ
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ار نتـساخرب  ییاـناوت  هک  نم  منک و  ادـیپ  تجاـح  ياـضق  هب  جاـیتحا  هک  دوـب  نکمم  نآ  ره  هارمه ، رواـییب و  حورجم و  نـت  هتـسکش و 

. مدرکیم كاسما  ندیماشآ  ندروخ و  زا  تلع  نیمه  هب  متشادن ،
کی ًابیرقت  تعاس  هک  هظحل  نیا  ات  ماهدروخ  اذـغ  یمک  رادـقم  هک  تافرع  رد  مهن  زور  رهظ  زا  نم  تسا . هجحلايذ  مهدزاـی  زور  زورما 

. ماهدروخن اذغ  رودقملایتح  هدرک و  كاسما  ندروخ  زا  تسا  مهدزای  زور  رهظزادعب 
اهناوراک لئاسو  مامت  نتفر  نیب  زا  يزوسشتآ و  تلع  هب  زور  دنچ  نیا  مروخب  متـساوخیم  اذغ  مه  رگا  هک  تسا  رکذ  لباق  هتکن ] نیا  ]

. دوب ربخاب  نم  زا  یسک  هن  متشاد و  یناوراک  هن  لاح  نآ  رد  هک  نم  هب  دسر  هچ  دننک  لیم  نایجاح  هک  تشادن  دوجو  یئاذغ 
زا اـی  متخوـس و  ینم  يزوـسشتآ  رد  ًاـمتح  مدرمن  هک  فداـصت  رد  نم  هک  دـندرکیم  رکف  همه  نم  جـح  ناـبرهم  ناردارب  نارفـسمه و 
زا ار  دوخ  ناج  ًامتح  مدوب  باتفآ  ریز  رد  رـصع  ات  مهدزای  زور  حبـص و  زا  مهد  زور  هک  ینم  يامرگ  باتفآ و  اـی  یگنـشت و  یگنـسرگ ،

. دندومنیم ترفغم  بلط  هتفرگ و  هحتاف  ازع و  سلجم  میارب  دندوب  هک  اج  ره  رد  کی  ره  اذل  مداد ، تسد 
هیثاثا رداچ و  اهدص  زا  شیب  باتفآ  بورغ  ات  مهد  زور  رهظزادعب  هک  دوب  میظع  بیهم و  ردق  نآ  يزوسشتآ  نیا  هک  میوگب  دیاب  ًانمض 

. تخوس اهناوراک 
: زا دندوب  ترابع  دوب ، هدش  قیرح  همعط  هک  اهناوراک  هیثاثا 
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هوجو یتح  جاتحیام و  ریاس  ساـبل و  مارحا ، هلوح  ناـیجاح ، یتسد  مزاول  نآ ، قاـجا  زاـگ و  لوسپک  وتپ ، يربا ، ياـهشلاب  اـهکشود و 

. دش ینم  یناهگان  قیرح  همعط  همه  همه و  يدقن 
رد هک  ره  دشیم . اپب  يرـشحم  هاگان  اهلوسپک  ندش  رجفنم  اب  دنتـشاد ، هناخزپشآ  هناخرادـبآ و  تهج  لوسپک  دـنچ  زا  شیب  ناوراک  ره 

تـسد زا  ار  دوخ  ناج  ای  دـشیم و  صقاـن  اـی  هجیتن  رد  هک  تفریم  وا  هب  لوسپک  تاـعطق  تباـصا  لاـمتحا  دوب ، راـجفنا  لـحم  یکیدزن 
. دادیم

دهاش ناردام  ناردـپ و  نینچمه  و  دـننکب ، دنتـسناوتن  يراک  دـندوب و  دوخ  رداـم  ردـپ و  نتخوس  دـهاش  ینادـنزرف  يزوسشتآ ، نیا  رد 
نتخوس دـهاش  نز  یهاگ  دوبن ، هتخاس  اهنآ  تسد  زا  يراک  اشامت ، شتآ و  زا  رارف  زج  دـندوب و  دوخ  ناگدازدـنزرف  ای  دـنزرف و  نتخوس 

. دوب شتآ  رد  دوخ  يانشآ  تسود و  نداد  ناج  دهاش  انشآ  تسود و  مه  یهاگ  دوب ، نز  نتخوس  دهاش  رهوش  یهاگ  رهوش و 
هک تخادنا  تمایق  دای  هب  ارم  سبع  هروس  تایآ  اجنیا  رد  دوب ، دوخ  تاجن  دوخ و  رکف  هب  طقف  هک  ره  رشحم ، هنومن  دوب ، یمیظع  هماگنه 

: دیامرفیم ملاع  راگدرورپ 
(1). ِهِینُْغی ٌنْأَش  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  ِهِیَنب ، َو  ِِهتَبِحاص  َو  ِهِیبَأَو ، ِهِّمُأَو  ِهیِخَأ ، ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی  ُۀَّخاَّصلا ، ِتَءاج  اذِإَف 

یلا 37 تایآ 33  سبع  هروس  - 1
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رد دزیرگیم ، شنارـسپ  شرـسمه و  زا  شردپ و  شردام و  زا  و  شردارب ، زا  یمدآ  هک  يزور  دـسر ، رد  شارخ  شوگ  دایرف  نوچ  سپ  »

.« درادیم لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  هک  تسا  يراک  ار  نانآ  زا  یسک  ره  زور ، نآ 
نیا روصت  هب  نیرباع  یهاگ  مدوب ، زاین  زار و  لوغشم  دوخ  يادخ  اب  اهنت  ینم  نابایخ  رانک  مه  نم  دیباتیم و  نازوس  نانچمه  ینم  باتفآ 

نم تسد  رد  صولخ  كاپ و  تین  اب  يدوعـس  لایر  دنچ  ناشیرپ  هتفـشآ و  یلاح  اب  ادـخ  ياضر  يارب  متـسه  لیبسلا  نبا  ای  ریقف و  نم  هک 
لاـعتم يادـخ  زا  ارم  یتمالـسو  هدرک  ریخ  ياـعدنم  يافــش  يارب  اـهنآ  مدرکیم ، يراددوـخ  نـتفرگ  زا  نـم  یتـقویلو  دـندادیم ، رارق 

. دنتساوخیم
هدامآ ریشکاخ  تبرش و  يرادقم  هدرب و  کیدزن  ياهرداچ  زا  یکی  هب  ار  نم  زیزع  ناتسود  زا  یکی  هک  دوب  هجحلايذ  مهدزای  زور  رصع 

. متفرگ هزات  یناج  اهنآ  ندیشون  اب  نم  دومن و 
نیا ًاصوصخم  دوب  هدزتشحو  اهرداچ  نتخوس  زا  زونه  وا  دـمآ . نم  ندرب  يارب  ناوراک  ریدـم  هجحلايذ  مهدزای  باتفآ  بورغ  کیدزن 
بوذ هدنام و  اهرداچ  رد  هک  دوب  ناوراک  زا  یمزاول  يارب  همه  زا  شیب  وا  ینارگن  اما  دندوب . هدشن  ادیپ  ناوراک  دارفا  زا  ياهدع  زونه  هک 

. دندوب هدش 
زا يرتشیب  دادعت  نتخوس  ای  ندش و  مگ  ربخ  هک  هظحل  ره  تسین . رکذ  لباق  بیهم  يزوس  شتآ  نآ  زا  نم  قیمع  رثأت  فسأت و 
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دیدـپان یـسک  ام  ناوراک  زا  هک  مدـیمهف  ًادـعب  مدرکیم . شومارف  ار  دوخ  ياهدرد  تخیریم و  ورف  نم  بلق  دـمآیم ، ناملـسم  ناردارب 

. میدوب نیگهودنا  رگید  ياهناوراک  اهنیمزرس و  زا  ناملسم  نارهاوخ  ناردارب و  نتخوس  زا  همه  یلو  دوب  هتخوسن  ای  هدشن و 
نآ رد  ار  شیوخ  تاعلاطم  زا  ياهصالخ  ًالومعم  هک  دوب  میاـهتشاددای  هچرتفد  دوب  هتخوس  هدـنام و  رداـچ  رد  هک  نم  یتسد  كاـس  رد 

، منک هدافتـسا  دوخ  ياههتـشون  رد  اـهنآ  زا  متـساوخیم  دوب و  متاـعلاطم  اـهلاس  هدـیکچ  هجیتـن و  هک  نآ  نتخوس  مدرکیم و  تشادداـی 
. دوب هتخاس  تحاران  ارم  تخس 

. میدیسر دوخ  تماقا  لحم  لته  هب  دعب  یتعاس  هدرک و  یط  نویماک  رد  ار  هکم  ات  ینِم  هار  لاح  ره  هب 
هتشک زین  ار  يدنفسوگ  هک  نیا  ًاصوصخم  دش . نم  یگدنمرش  بجوم  زین  راب  نیا  نانآ  هبئاشیب  ياهتبحم  ناردارب و  ناتسود و  لابقتسا 

. دندرکیم يدنوادخ  تمحر  زا  يراذگساپس  يداش و  راهظا  یپردیپ  ياهتاولص  اب  و 
. دندرک هتوتیب  ینم  رد  ار  مهدزیس  مهدزاود و  بش  هدرک و  تعجارم  ینم  هب  هکم  رد  تحارتسا  تعاس  دنچ  زا  سپ  ناهارمه 

هتفر و ـالاب  تخـس  ياههرخـص  اهگنـس و  زا  هک  مدوب  يدرونهوک  نوچمه  نم  تفریذـپ  ناـیاپ  مکمک  زین  نم  ناـجیه  هثداـحرپ و  رفس 
هتـشگ زاب  ینم  هب  رگید  راب  ناوراک  وضع  ناردارب  ریاس  مدوب و  هکم  رد  نم  هک  يزور  دـنچ  رد  مدـشیم . کـیدزن  يزوریپ  هلق  هب  نونکا 

، دندوب
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رد یحور  يونعم و  نامتخاس  دیدجت  هب  هتشاذگ و  اپ  ریز  ار  یناف  ياهوزرآ  نآ  سوه و  تخس  ياهگنس  نآ  ایآ  مدیـسرپ  دوخ  زا  مئاد 

؟ هن ای  ماهتشگ  لئان  دوخ 
نازیم تبـسن  هب  شـسرپ  نیا  هب  یجاح  ره  هاگآ  نادـجو  خـساپ  دـنکیم . دوخ  زا  مسارم  ماجنا  زا  سپ  یجاح  ره  الومعم  ار  شـسرپ  نیا 

. تسا توافتم  وا  تخانش  و  اهتیلوؤسم ، ساسحا  تامولعم ، یهاگآ ،
تاعلاطم هیاس  رد  دنکیم و  یگدنز  رهـش  رد  هک  يدرم  اب  تسا  لوغـشم  یلاقب  هب  کچوک  ییاتـسور  رد  هک  یجاح  کی  يریگمیمـصت 

. دراد توافت  دسانشیم  یبوخ  هب  ار  یناهج  ثداوح  دتمم ،
یگدـنز رد  سپ  نآ  زا  هک  دـنراد  یعـس  دـنریگیم و  حور  هیکزت  یکاپ و  هب  میمـصت  جـح  رفـس  زا  سپ  یتسار  هب  هک  یجاجح  دنرایـسب 

نایم رد  ار  وا  ياهکبـش  نوچ  هک  هعماج  داسف  جیردت  هب  اما  دننکیم . زین  نینچ  دنرادرب و  تسد  تبیغ  تمهت و  غورد ، يدیلپ ، زا  شیوخ 
. دیالآیم داسف  هب  ار  يو  رگید  راب  دناهتفرگ 

دراد و نایرج  ناشورخ  يدور  نوچ  عامتجا  مدرم  طباور  یگنوگچ  یعامتجا و  عاضوا  طیارـش و  هک  تسا  ریذـپاندیدرت  نوناق  کی  نیا 
. دنوشیم هدناشک  ناشورخ  دور  نیا  نورد  هب  دنشاب ، مدق  تباث  مواقم و  هک  ردق  ره  هعماج  دارفا 

هناخدور دنهد و  رییغت  شیوخ  ياهنامرآ  اههدیا و  بسح  رب  ار  دور  نایرج  دنریگیم  میمصت  هک  دنتسه  ییاهنآ  گرزب  ياهناسنا 

نم www.Ghaemiyeh.comيانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 167 

http://www.ghaemiyeh.com


161 ص :
. دنراد زاب  نایغط  زا  ار 

ماظن هب  ندز  تسد  نودـب  ندزن ، تمهت  ندرکن و  تبیغ  یحابـص  دـنچ  اب  اهنت  هک  دـننکیم  روصت  ریقح  ياهشنیب  اب  فیعـض  ياهناسنا 
هک یلاح  رد  دنناسرب ، یمالسا  یتخبشوخ  تداعـس و  هب  ار  نایمدآ  دنزاس و  روراب  ار  يدیحوت  هعماج  کی  ياههخاش  دنناوتیم  یعامتجا 

ییاهیتلادـعیب اهضیعبت و  اهداضت ، هب  وا  هکلب  دـشیدنایمن ، دوخ  ياتـسور  هداوناخ و  تالکـشم  اهتیلوؤسم و  هب  اهنت  هاگآ  ناملـسم 
. دراد دوجو  يریذپانلمحت  راجنهان و  تروص  هب  ام  ناهج  رد  هک  دشیدنایم 

دنعلبیم ناهج  مدرم  طقف 15 % ار  ناهج  دمآرد  هک 63 % نیا  زا  درگنیم و  زورما  ناهج  رد  تورث  رقف و  میظع  هلـصاف  هب  هاگآ  ناملـسم 
هدـش هتـشاد  هاگن  بقع  ياهروشک  رد  کشزپ و  کی  رفن  دصـشش  ره  يارب  اکیرمآ  رد  هک  نیا  زا  هاـگآ  ناملـسم  تسا ، فسأـتم  تخس 

. تسا فسأتم  دراد  دوجو  کشزپ  کی  رفن  ره 210000  يارب  یپویتا  نوچمه 
. دنکیم فقوتم  ار  ناسنا  لماکت  هک  تسا  ام  نرق  یناسنا  هعجاف  نیرتگرزب  اهيرباربان  نیا  هک  دنادیم  یبوخ  هب  هاگآ  ناملسم 

فالتخا هناشن  هک  یفارـشا  ياهشـشوپ  نودـب  مارحا و  گنر  کی  سابل  رد  ار  اهناسنا  همه  هک  یماگنه  جـح  رفـس  رد  ناملـسم  ناـسنا 
. دربیم یپ  اهناسنا  یگدنزاس  رد  نآ  شقن  جح و  همانرب  تمظع  هب  دنکیم ، هدهاشم  تسا  یتاقبط 
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؟ دشابن نایمدآ  یگدنز  هنحص  رد  اهناسنا  همه  یعقاو  يربارب  يوزرآ  رد  دشچب و  ار  جح  يربارب  تذل  هک  تسا  یناملسم  ناسنا  مادک 

یناحور رفـس  نآ  رد  يو  دـنکیم . ساسحا  شیوخ  شود  رب  یعامتجا  ياهتیلوؤسم  زا  يراب  جـح ، رفـس  زا  سپ  هاگآ  ناملـسم  ناـسنا 
ناسنا لماکت  عنام  هک  تسا  ییاهتنـس  همه  همه و  یعامتجا ، ياهيرباربان  یتاقبط ، تاـفالتخا  يداژن ، تاـضیعبت  هک  تسا  هدرک  كرد 

. تسا
دربیم و جنر  دوشیم ، یـشان  لهج »  » زا همه  همه و  هک  يرـشب  بئاصم  اهدرد و  زا  جـح  رفـس  زا  تشگزاب  زا  سپ  ناملـسم  هاگآ  ناسنا 

. دریگیم شود  رب  ار  ناسنا  ییاهر  مچرپ  یمالسا ، یعامتجا  تلادع  ندیشخب  ققحت  يارب 
ات دـنتفر  شیپ  هنانامرهق  هتفرگ و  شود  رب  ار  نآ  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  شیپ  نرق  هدراهچ  هک  تسا  هَّللا » اـّلا  هَّللا  ـال   » شفرد مچرپ  نیا 

. دنشخب ییاهر  متس  ملظ و  لاگنچ  زا  ار  یناسنا  عماوج 
. ماهدش قفوم  جح  ياهمایپ  كرد  هب  دح  هچ  ات  نم  هک  مدیشیدنایم  نیا  هب  هتسویپ  مدوب  هکم  رد  جح  لامعا  زا  سپ  هک  یماگنه 

. مدرکیم تمالم  شنزرس و  ار  دوخ  مرببیپ  جح  لامعا  هفسلف  رارسا و  هب  دیاب  هک  نانچ  نآ  مدوب  هتسناوتن  هک  نیا  زا  تاقوا  یهاگ 
رد يرگید  زا  سپ  یکی  ناـهارمه  ناتـسود و  مدوـب . قاـتا  رد  اـهنت  اـهنت و  ناـنچمه  نـم  تشذـگیم و  تعرــس  هـب  قیاـقد  اـهتعاس و 

لامعا لابند  هب  هدروآرب و  ارم  تاجایتحا  دندوب و  دمآوتفر 
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. دندوب تابحتسم  ای  تابجاو و  ریاس  زامن و  هدرفم ، هرمع  فاوط ، دننام  دوخ 

یهاگ دندمآیم و  یسرپلاوحا  يارب  کی  ره  نارفسمه  مدوب ، يرتسب  دوخ  قاتا  رد  دوب . هکم  رفـس  رخآ  ياهبش  هک  منکیمن  شومارف 
نیا ات  دندادیم . حرـش  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  جح  یهلا  رفـس  هدنزرا  ياههمانرب  هداد و  رارق  دوخ  ياهتبحم  لومـشم  ارم  اهتدـم  مه 

رد هک  متفگ  هدرک و  وگزاب  مدوب ، هدینش  دوخ  ناداتـسا  زا  هک  هنوگ  نامه  تسا ، رتالاب  رتهب و  لمع  مادک  رفـس  نیا  رد  هک  دش  لاؤس  هک 
هرمع  » تابحتـسم رد  (1) و  هدـشن رکذ  زامن  زا  رتـالاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلادجـسم  رد  فاوط و  زا  رتتلیـضفاب  یلمع  مارحلادجـسم 

. دوش یهاتوک  ناربج  ات  دیروآاجب  هرمع  هدش  یهاتوک  يروصق و  جح  رفس  رد  رگا  هک  هدش  شرافس  رایسب  هدرفم »
لاح رد  زونه  نم  دننکن ، كرت  ار  هدرفم » هرمع   » ینعی یهلا  گرزب  لمع  نیا  دنتسه  هکم  رد  ات  هک  دنتفرگ  میمصت  نارفسمه  بش  نامه 

. دنربب مارحلادجسم  هب  مارحا  زا  ندرک  جراخ  يارب  ارم  ات  دنتفرگ  میمصت  نارفسمه  مدوب ، مارحا 
زا دعب  دنداد و  فاوط  مه  ارم  دنهدیم  فاوط  ار  نارامیب  نیلولعم و  هک  ياهلیـسو  نامه  اب  ناهارمه  کمک  اب  هدرک و  فاوط  لسغ  ادـتبا 

هخرچ راهچ  اب  ار  هورم  افص و  نیب  یعس  فاوط  زامن  فاوط و 

تسا رتالاب  اهنآ  همه  زا  نمؤم  ناردارب  تاجاح  ندروآرب  هتبلا  - 1
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. میتشگزاب لزنم  هب  هدش و  جراخ  مارحا  زا  ءاسن  فاوط  زامن  ءاسن و  فاوط  ریصقت و  زا  سپ  هدناسر و  نایاپ  هب  صوصخم 

. دندشیم هدامآ  ناریا  هب  تشگزاب  يارب  هداد و  ماجنا  ار  دوخ  لامعا  ناهارمه  همه  هک  دوب  مخ » ریدغدیع   » هجحلايذ هاممهدجهزور 
. درک تکرح  نارهت  يوس  هب  هدج  زا  ام  يامیپاوه  دوز  حبص  هدنام ، هدج  رد  ار  بش  دروآ و  هدج  هب  ار  ام  یتعاس  زا  سپ  هیلقن  هلیسو 

ناردارب زا  رفن  دنچ  هلصافالب  دش ، هداد  عالطا  لزنم  هب  ینفلت  میدش  نارهت  هاگدورف  دراو   (1) هجحلايذ مهدجه  زور  حبص  تشه  تعاس 
. دندروآ هاگدورف  هطوحم  نوریب  ات  سنالوبمآ  هلیسو  هب  مه  ارم  هدمآ و  زاوشیپ  هب 

. میدمآ لزنم  هب  یصخش  هلیسو  اب  سپس  دنتخاس و  فقوتم  ار  سنالوبمآ  ناگدننکلابقتسا 
و دوب ، مک  رایسب  منیبب  ار  رعشم  تافرع و  يارحص  رگید  راب  مناوتب  هک  نیا  ناکما  فداصت  زا  سپ  هک  مدیشیدنایم  نیا  هب  نم  هار  نیب  رد 

. منیبب ار  رعشم  تافرع و  يارحص  رگید  راب  کی  طقف  هک  دوب  نیا  ادخ  زا  متساوخرد  میوزرآ و  اهنت  نم 
هک راب  کی  ياج  هب  حورجم  هتسکش و  ياپ  اب  نم  هک  تساوخ  نینچ  دیدناوخ  همانرفس  نتم  رد  هک  نانچ  نآ  دنوادخ  هک  نیا  تفگش 

دراد قرف  زور  کی  يدوعس  روشک  زاجح  قفا  اب  ناریا  قفا  ًالومعم  لاله ، تیؤر  اب  هطبار  رد  - 1
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گرزب رطخ  نآ  زا  هک  دوب  ملاح  لماش  نانچ  نآ  يدنوادخ  فاطلا  منیبب و  ار  رعشم  تافرع و  يارحـص  راب  راهچ  مدوب  هدرک  تساوخرد 

: مسرپیم دوخ  زا  مناسریم  نایاپ  هب  ار  جح  باتک  روطس  نیرخآ  هک  نونکا  متسج و  تمالس  هب 
؟ مدش لئان  جح  ياهمایپ  كرد  هب  دح  هچ  ات  نم 

مایحور لماکت  زا  تفرگ و  ارم  شنیب  يولج  هنایاتسدوخ  ياههشیدنا  اجیب و  رورغ  یـشورفلضف ، هزادنا  هچ  ات  جح  لامعا  تخانـش  رد 
؟ درک يریگولج 

؟ ماهدرک شالت  متس  تحت  ياهناسنا  نامورحم و  هب  کمک  يرشب ، ياهجنر  مالآ و  ندرب  نیب  زا  هار  رد  دح  هچ  ات  جح ، رفس  زا  سپ  و 
؟ مهدب یمالسا  یهاگآ  اهنآ  هب  و  مشاب ؟ یلعشم  هاگآان  لهاج و  ياهناسنا  يارب  متسناوت  دح  هچ  ات 

؟ متفرگ سرد  جح  زا  هزادنا  هچ  ات  و  مرادرب ، عامتجا  لماکت  ریسم  زا  ار  یگنس  متسناوت  دح  هچ  ات 
نایاپ هب  ار  شاهمانرب  هدـید و  ار  ینم  رعـشم و  تاـفرع و  هتفر و  جـح  ناملـسم  کـی  ناونع  هب  ار  دوخ  هفیظو  زونه  متـسناوتن  هک  نیا  زا  و 

یگدنمرـش یکچوک و  ساسحا  مهد ، ماجنا  هتخومآ  یگدـنز  سرد  خـیرات  هدـنز  نادیهـش  زا  هتفر و  ـالبرک  عیقب و  هنیدـم و  هدـیناسر و 
. میامنیم
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جح هرابرد  ع )  ) قداص ماما  زا  ینخس 

جح هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینخس 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ار دوخ  روما  اهراک و  نادرگ و  صلاخ  ادخ  يارب  امن و  یلاخ  یـشغ  لغ و  لایخ و  رکف و  ره  زا  ار  لد  هناخ  يدومن  جح  هدارا  هک  نیمه  »
لها ایند و  یتحار  ایند و  وش و  میلست  یهلا  تساوخ  ردق و  اضق و  هب  نک و  لکوت  وا  هب  شیوخ  تانکس  تاکرح و  رد  و  راذگاو ، ادخ  هب 

لام و یناوج و  توق و  هب  و  نکن ، دامتعا  دوخ  قیفر  بکرم و  هشوت و  هب  نک و  ادا  تسا  وت  دزن  رد  هک  ار  مدرم  قوقح  و  زاس ، اهر  ار  نآ 
.« دندرگ یناسنا  لابو  نمشد و  اهنیا  هک  دوریم  نآ  فوخ  اریز  نکن ، هیکت  اهنآ  هب  شابم و  رورغم  شیوخ  تورث 

: دیامرفیم هک  اجنآ  ات 
ننـس تاروتـسد و  امن و  تیاعر  ار  زامن  تاقوا  نک و  یکین  تیاقفر  اب  درادن و  تشگزاب  دیما  هک  یـسک  ندش  ایهم  دـننام  وش  ایهم  سپ  »

ینابرهم و رکش و  ربص و  ملح و  و  هد ، ماجنا  تسا  مزال  وت  رب  موسر  بادآ و  زا  هک  هچنآ  دنبراکهب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
رد ار  تواخس 
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افـص و قدـص و  یتسار و  سابل  نک و  لسغ  تسا  ناهانگ  هدـننکلیاز  هک  صلاخ  هبوت  بآ  اب  نادرگ و  دوخ  راعـش  یپردیپ  اـج و  همه 
كاپ و هناقداص و  هناصلاخ و  یتباجا  نک ، مارح  دوخ  رب  درادیم  زاب  وا  تعاطا  ادخ و  دای  زا  ار  وت  هچنآ  نک و  رب  رد  ار  عوشخ  ینتورف و 

فارطا ياههتـشرف  اب  تبلق  اب  و  یـشاب ، هدز  تسد  مکحم  زیوآتسد  هب  هک  یلاح  رد  ادـخ ، يارب  اهنت  نطاب و  يافـص  يور  زا  شیالآیب 
نازیرگ سفن  ياوق  زا  ینعی  نک ، هلوره  ینکیم ، فاوـط  همظعم  هبعک  فارطا  رد  نیملـسم  اـب  هک  هنوـگ  ناـمه  نک ، فاوـط  یهلا  شرع 

هک يزیچ  يوزرآ  زگره  يآ و  رد  هب  اـهشزغل  تلفغ و  زا  ینم  يوس  هب  ندـش  جراـخ  اـب  و  يوج ، يرازیب  دوخ  هوـق  لوـح و  زا  و  شاـب ،
دنوادخ دزن  ار  دوخ  دهع  نک و  فارتعا  رارقا و  دوخ  ياهاطخ  ناهانگ و  هب  تافرع  رد  و  امنم ، يرادـن  ار  نآ  تقایل  وت  ای  تسین و  لالح 

يور الاب  هورم  افـص و  هوک  رب  نوچ  نک و  يرود  ناهانگ  زا  هدـش ، ّثبـشتم  وا  تیاـنع  هب  هفلدزم  رد  و  يوج ، برقت  ودـب  نک و  دـیدجت 
دوخ زا  ار  تسپ  قالخا  تاوهـش و  تارمج  یمر  رد  نک و  ادج  حبذ  ماگنه  رد  ار  عمط  اوه و  ندرگ  هد و  اقترا  العا  ألم  هب  ار  دوخ  حور 

ار وا  نیمارف  زا  تعباـتم  ظـفح و  ادـخ ، نما  مرح  هب  دورو  رد  نک و  كاـپ  ار  دوخ  ینطاـب  يرهاـظ و  بویع  قـیلحت  تقو  رد  زاـس و  رود 
. ربم رطاخ  زا  ار  وا  تلالج  هناخ و  بحاص  مارتحا  تیب ، هب  دورو  ماگنه  رد  و  نک ، تساوخرد 

ار يدنوادخ  تمسق  هب  يدونشخ  نک و  مالتسا  ار  دوسالارجح 
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فوقو افـص  هوک  رب  هک  یماگنه  نک و  عادو  راب  نیرخآ  يارب  ار  وا  ریغ  نک و  عوشخ  عوضخ و  وا  يورین  ربارب  رد  امنب و  فارتعا  رارقا و 

یئرم و رد  یناسفن  تنایخ  زا  تراهط  لاـمک  اـب  ار  دوخ  هورم  رد  نک و  هداـمآ  وا  تمحر  تاـقالم  يارب  ار  تریـس  حور و  ینکیم  ادـیپ 
(1) .« شاب رارقرب  هشیمه  يارب  دوخ  دهع  هب  زروب و  تماقتسا  جح  طیارش  هب  هد و  رارق  یلاعتقح  رظنم 

هعیرشلا حابصم  و  ص 187 ؛ ج 2 ، كردتسم ، زا  لقن  - 1
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توتلش خیش  هرابرد  ینخس 

گرزب ملاع  نیا  مان  دشابن . انشآ  یمالـسا  گرزب  دنمـشناد  کی  ناونع  هب  رهزالا  عماج  خیـش  توتلـش  خیـش  مان  اب  هک  تسا  یـسک  رتمک 
نایم رد  هعیـش  تیعمج  هب  عجار  هک  ییاهمهافت  ءوس  عفر  هار  رد  وا  هتـسجرب  تامادقا  هزاوآ  هک  تفای  راشتنا  رتشیب  ام  ياهطیحم  رد  یتقو 

. دیچیپ اج  همه  رد  تشاد  دوجو  یمالسا  قرف  ریاس 
: هک درک  حیرصت  دوخ  یخیرات  ياوتف  نآ  رد  هک  تشاد  یتعاجش  فاصنا و  دنلب و  رظن  عیسو و  رکف  نانچ  نآ  توتلش  يرآ 

«. هیمامالا بهذمب  دبعتلا  زوجی  »
.« تسا زیاج  یمالسا  لئاسم  رد  هیماما  هعیش  بهذم  زا  تیعبت  يوریپ و  »

رظن اب  هعیـش  هب  تبـسن  زونه  اهنآ  يدایا  ناگناگیب و  مومـسم  تاغیلبت  رثا  رب  هک  ننـست  لها  نیبصعتم  ناـیم  رد  اوتف  نیا  لـمعلاسکع  زا  و 
. دیسارهن دنرگنیم ، رفنت  هنیک و  ضغب و 
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هدرـشف ناناملـسم و  نایم  رتشیب  هچ  ره  مهافت  داجیا  یمالـسا و  بهاذـم  بیرقت  هار  رد  دوخ  راوتـسا  ياهماگ  اب  درکن و  تعاـنق  نیا  هب  وا 

. تفر شیپ  اهنآ  فوفص  نتخاس 
هقرف کـی  يرکف  ربـهر  میعز و  ناونع  هب  هکلب  دوب  تسا - یمالـسا  ياههاگـشناد  نیرتیمیدـق  زا  هک  رهزـالا - هاگـشناد  سیئر  اـهنتهن  وا 

رذآ 42) قباطم 21   ) بجر زور 25  رد  هک  نیا  ات  داد  ماجنا  نامز  زا  ساسح  تاظحل  نیا  رد  ار  دوخ  یخیراـت  تلاـسر  یمالـسا ، گرزب 
رفن رازه  داتـشه  زا  شیب  وا  هزانج  عییـشت  مسارم  رد  دـش و  هدرپس  كاخ  هب  رتشیب  هچ  ره  تمظع  مارتحا و  اب  تفگ و  دوردـب  ار  یناـف  راد 

تابصعت ریثأت  تحت  تفریم ، رامشهب  یقیمع  رکفتم  دوب ، ییاناوت  هدنسیون  تشاد . یناوارف  یحور  یملع و  تازایتما  وا  دنتـشاد . تکرش 
وا دوب . هتفایرد  یبوخهب  ار  ناـمز  حور  هک  نیا  رتمهم  همه  زا  و  تشادـن ، همهاو  نیبصعتم  تـالمح  زا  دـشیمن و  عقاو  یطارفا  کـشخ و 

ربارب رد  دـنرگنب ، مه  هب  ینمـشد  ترفن و  هدـید  هب  اـی  دـننک و  ییارآفـص  رگیدـکی  ربارب  رد  ناملـسم  ياـهتلم  زورما  رگا  تـسنادیم 
وا داتفا . دهاوخ  رطخ  هب  یلکب  نآرق  مالـسا و  تیدوجوم  دروخ و  دنهاوخ  تسکـش  دـناهدرک  زیت  نادـند  اهنآ  يارب  هک  یهاگآ  نانمـشد 

تمهت و غورد و  هک  نیا  رب  هوالع  هدـش  یمالـسا  قرف  ریاس  نایم  رد  هعیـش  تیعمج  هیلع  هک  ینیگآرهز  تاغیلبت  همه  نیا  هک  تسنادیم 
. تسه زین  ایند  ناناملسم  مالسا و  حلاصم  فالخرب  تسارتفا 
تبسن ناناملسم  راکفا  نتخاس  نشور  يارب  درک و  مایق  هنادرم  اذل 
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ریـسفت رب  یبلاج  لصفم و  همدقم  دوخ  دنمدوس  تافیلأت  رب  هوالع  يو  دـیناسر . ماجنا  هب  يرثؤم  عیـسو و  تامادـقا  یتایح  عوضوم  نیا  هب 

نیا اب  ياهنسح  تابـسانم  يدرجورب  یمظعلا  هَّللاۀیآ  موحرم  دومن . تواضق  هراب  نیا  رد  هنافـصنم  هتـشاگن و  نایبلاعمجم »  » هعیـش فورعم 
. دوب طابترا  رد  وا  اب  فلتخم  قرط  هب  تشاد و  مالسا  ملاع  رازگتمدخ  فصنم و  دنمشناد  درم 

دـنیامن و بیقعت  ار  يو  یلاـع  عیـسو و  ياـههمانرب  گرزب  دنمـشناد  نآ  نیـشناج  صخـالاب  رهزـالا  هاگـشناد  گرزب  دـیتاسا  تسا  دـیما 
ياهفده هک  یناسک  گرزب و  درم  نیا  راختفارپ  مان  زگره  مالـسا  خیرات  هک  دـننادب  دـننک و  بآ  رب  شقن  ار  مالـسا  نانمـشد  ياههشقن 

. درک دهاوخن  شومارف  دننکیم ، بیقعت  ار  وا  یلاع 
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جح لامعا  لّمکم 
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جح رارسا  تایعقاو و 

ار جح  رارسا  تایعقاو و 
دیریگارف مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا 

اجب جـح  ایآ  دومرف : وا  هب  ترـضح  دـمآ ، شتاقالم  رادـید و  هب  یلبـش  تشگزاب  جـح  ترفاسم  زا  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هک  یماـگنه 
؟ يدروآ

هنهرب هتخود  ياهسابل  كاشوپ و  زا  يدرک و  فقوت  تاقیم  رد  ایآ  دومرف : ترـضح  نآ  سپ   (1). ادخ لوسر  رسپ  يا  يرآ  درک : ضرع 
؟ يدومن لسغ  یتشگ و 

. يرآ تفگ :
يرادربنامرف و كاشوپ  نوریب و  نت  زا  ار  تیـصعم  ینامرفان و  نهاریپ  هک  يدرک  دـصق  ایآ  يدرک  فقوت  تاقیم  رد  هک  یماـگنه  دومرف :

؟ یشاب هدیشوپ  ار  تعاط 
. هن تفگ :

دوب هدروآ  اج  هب  جح  لاس  نامه  رد  زین  یلبش  - 1
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؟ يوش هنهرب  تاهبش  زا  ندمآرد  یئورود و  ایر و  زا  هک  يدرک  دصق  ایآ  يدش  هنهرب  هتخود  ياهسابل  زا  هک  یماگنه  دومرف :

. هن تفگ :
؟ یشاب هدومن  لسغ  ناهانگ  اهشزغل و  زا  هک  يدومن  دصق  ایآ  يدرک  لسغ  هک  یماگنه  دومرف :

. هن تفگ :
. ياهدادن ماجنا  لسغ  ياهدشن و  هنهرب  هتخود  كاشوپ  زا  ياهتفرن و  تاقیم  هب  دومرف :

؟ يدومن تین  جح  يارب  یتسب و  مارحا  يدومن و  هزیکاپ  ار  دوخ  ایآ  دومرف :
. يرآ تفگ :

دنوادـخ يارب  صلاخ  هک  ياهبوت  اب  هک  يدومن  دـصق  ایآ  يدرک  جـح  تین  یتسب و  مارحا  يدومن و  هزیکاـپ  ار  دوخ  هک  یماـگنه  دومرف :
؟ یشاب هدومن  هزیکاپ  ار  دوخ  تسا  لاعتم 

. هن تفگ :
؟ یئامن مارح  دوخ  رب  هدومرف  میرحت  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  یمارح  زیچ  ره  هک  يدومن  دصق  ایآ  یتسب  مارحا  هک  یماگنه  دومرف :

. هن تفگ :
؟ یشاب هدوشگ  تسا  دنوادخ  ریغ  يارب  هک  ار  یهرگ  ره  هک  يدرک  دصق  ایآ  يدومن  جح  تین  هک  یماگنه  دومرف :

. هن تفگ :
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. ياهدرکن تین  جح  يارب  ياهتسبن و  مارحا  ياهتشگن و  هزیکاپ  دومرف :

؟ یتفگ هیبلت  یتشاذگ و  مارحا  زامن  تعکر  ود  يدمآ و  رد  تاقیم  هب  ایآ  دومرف :
. يرآ تفگ :

. هن درک : ضرع  یشاب ؟ ترایز  تین  هب  هک  يدرک  دصق  ایآ  يدش  تاقیم  لخاد  هک  یماگنه  دومرف :
تسا ناگدنب  تانسح  نیرتگرزب  لامعا و  نیرتهب  هک  زامن  هلیسو  هب  هک  يدرک  دصق  ایآ  يدروآ  اجب  زامن  تعکر  ود  هک  یماگنه  دومرف :

. هن درک : ضرع  يوش ؟ کیدزن  دنوادخ  هب 
ینامرفان ره  زا  ار  دوخ  نابز  یتعاط و  ره  هب  یئوگنخـس  ناحبـس  دـنوادخ  يارب  هک  يدرک  دـصق  ایآ  نتفگ  کیبل  هیبلت و  ماـگنه  دومرف :

؟ يرادزاب
. هن تفگ :

. ياهتفگن هیبلت  هدناوخن و  زامن  هدماینرد و  تاقیم  هب  دومرف :
؟ یتشاذگ زامن  يدید و  ار  هبعک  يدش و  لخاد  مرح  هب  ایآ  دومرف : سپ 

. يرآ تفگ :
؟ یئامن مارح  دوخ  رب  ار  یناملسم  ره  تبیغ  هک  يدرک  دصق  ایآ  يدش  لخاد  مرح  هب  هک  یماگنه  دومرف :

. هن درک : ضرع 
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؟ ياهدرک دصق  ار  لاعتم  دنوادخ  هک  يدرک  تین  تلد  هب  يدیسر  هکم  هب  هک  یماگنه  دومرف :

. هن درک : ضرع 
. ياهدناوخن زامن  ياهدیدن و  ار  هبعک  ياهدشن و  لخاد  مرح  هب  دومرف :

؟ يداد ماجنا  ار  هورم  افص و  نایم  یعس  يدیلام و  تسد  ار  نآ  ناکرا  يدومن و  فاوط  ار  هناخ  ایآ  دومرف : سپ 
. يرآ تفگ :

زا ار  دصق  نآ  بویغلا  مالع  سدقم  تاذ  ایآ  یتسه و  دـنوادخ  يوس  هب  نازیرگ  وت  هک  يدرک  دـصق  ایآ  يدومن  یعـس  هک  ینامز  دومرف :
؟ تسناد وت 

. هن درک : ضرع 
. ياهدرواین اجب  یعس  ياهدومنن و  سم  ار  ناکرا  ياهدرکن و  فاوط  هناخ  هب  دومرف :

ود اجنآ  رد  يدرک و  گنرد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  رد  ایآ  يدومن و  هحفاصم  نآ  اب  يدرب و  تسد  دوسـالا  رجح  يوس  هب  اـیآ  دومرف :
؟ يدرازگ زامن  تعکر 

. يرآ تفگ :
اب هـک  یـسک  دوـمرف : دیـشک و  يرایـسب  هآ  سپـس  دـنک ، تقراـفم  ار  اـیند  شـسدقم  حور  دوـب  کـیدزن  هـک  دروآ  رب  يداـیرف  ترـضح 

یلاعت دنوادخ  اب  هک  تسا  نآ  دننام  دیامن  هحفاصم  دوسالارجح 
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. هدومن هحفاصم 

باکترا یچیپرـس و  تفلاـخم و  هب  ار  هحفاـصم  يزاـس و  عیاـض  تسا  میظع  رایـسب  شتمرح  هک  ار  یلمع  رجا  اداـبم  نک  رظن  هراـچیب  يا 
. ینک لیدبت  ناراکهنگ  دننام  تامرحم 

هدامآ و يرادربنامرف  ره  يارب  هک  يدرک  دـصق  اـیآ  يداتـسیا  يدومن و  گـنرد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماـقم  دزن  هک  یماـگنه  دومرف : سپ 
؟ یشاب هدنامزاب  هتفرگ و  هرانک  ینامرفان  ره  زا  ياهداتسیا و 

. هن تفگ :
زاـمن مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  زاـمن  زا  يوریپ  هب  هک  يدرک  دـصق  اـیآ  يدـناوخ  زاـمن  تعکر  ود  ماـقم  نآ  رد  هک  یماـگنه  دومرف :

؟ یلامب كاخ  هب  ار  ناطیش  غامد  دوخ  زامن  اب  یناوخب و 
. هن تفگ :

. ياهدرواین اجب  ار  زامن  تعکر  ود  ياهداتسیا و  هن  ماقم  دزن  ياهدرکن و  هحفاصم  دوسالارجح  اب  دومرف :
؟ يدیماشآ نآ  بآ  زا  يدروآ و  ور  مزمز  هاچ  رب  ایآ  دومرف :

. يرآ تفگ :
؟ یشاب هدیشوپ  ینامرفان  زا  مشچ  هدروآ و  يور  يرادربنامرف  هب  هک  يدرک  دصق  ایآ  دومرف :

. هن تفگ :
. ياهدیماشاین بآ  نآ  زا  ياهدرواین و  يور  نآ  رب  دومرف :

نایم رد  یتفر و  هار  يدرک و  یعس  هورم  وافص  نایم  ایآ  دومرف :
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؟ يدومن دمآ  تفر و  عضوم  ود  نآ 

. يرآ تفگ :
؟ یتسه سرت  دیما و  نایم  هک  يدرک  دصق  ایآ  دومرف :

. هن درک : ضرع 
. ياهدومنن دمآ  تفر و  هورم  افص و  نایم  ياهدرکن و  یعس  دومرف :

؟ یتفر ینم  يوس  هب  ایآ  دومرف :
. يرآ تفگ :

. هن تفگ : يراد ؟ ناما  رد  تتسد  لد و  نابز و  زا  ار  مدرم  انامه  هک  يدومن  دصق  ایآ  دومرف :
. ياهتفرن ینم  هب  دومرف :

دزن ار  ناحبـس  دـنوادخ  یتخانـش و  ار  هرمن  نابایب  یتفر و  الاب  يدـمآرب و  تمحر  هوک  هب  يدروآ و  اجب  ار  تافرع  رد  فوقو  ایآ  دومرف :
؟ يدناوخ اههزیرگنس  اههناشن و 

. يرآ تفگ :
ادـیپ تخانـش  فراعم  مولع و  همه  رب  شترـضح  ندوب  هاـگآ  لاـعتم و  دـنوادخ  تفرعم  هب  تبـسن  تاـفرع  رد  فوقو  ماـگنه  اـیآ  دومرف :

؟ يدش انشآ  هاگآ ، تبلق  ینورد و  ياهزار  هب  تسا و  رضاح  وا  دزن  رد  تلامعا  همان  هکنیا  رب  ایآ  و  یتشاد ، هجوت  و  يدرک ؛
. هن تفگ :

نآ هشیدنا  رد  تمحر  هوک  هب  تندمآ  رب  ماگنه  ایآ  دومرف :
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؟ دیامرفیم يرای  یتسرپرس و  ار  ناملسم  نز  درم و  ره  دزاسیم و  تمحر  لومشم  ار  ياهنموم  نموم و  ره  ناحبس  دنوادخ  هک  يدوب 

. هن تفگ :
؟ یشاب هداتسیا  زاب  تدوخ  هکنیا  رگم  يرادن  زاب  یشاب و  ریذپنامرف  هک  یماگنه  رگم  یهدن  نامرف  هک  يدرک  دصق  هرمن  دزن  دومرف :

. هن تفگ :
اهنآ ناگتشرف  رئاس  اب  دنهاوگ و  وت  تاعاط  رب  اهنآ  هک  يدرک  دصق  ایآ  يداتـسیا ،  (1) تارمن دزن  و  هناشن )  ) مَلَع دزن  هک  یماـگنه  دومرف :

؟ دنتسه هدنرادهگن  وت  يارب  اهنامسآ  راگدرورپ  نامرف  هب  ار 
. هن تفگ :

شترـضح هاگرد  رد  ياهدناوخن و  ار  لاعتم  دـنوادخ  هتخانـشن و  ار  هرمن  هدـماین و  رب  تمحر  هوک  هب  هدومنن و  گنرد  تافرع  رد  دومرف :
. ياهدرکن گنرد  اههناشن  تارمن و  دزن  رد  ياهدومنن و  اعد 

زامن تعکر  ود  اجنآ  زا  نتـشذگ  زا  شیپ  ایآ  یتشذـگ و  تسا ) هفلدزم  نیمز  تافرع و  نیمز  نیب  لصاف   ) هک هناشن  ود  ناـیم  اـیآ  دومرف :
؟ یتفر مارحلا  رعشم  هب  ایآ  یتشادرب و  اجنآ  رد  هزیر  گنس  ایآ  یتفر و  هفلدزم  ایآ  يدروآ و  اجب 

. يرآ تفگ :

دوریم تافرع  هب  تسا  نیمزأم  شمان  هک  ياهگنت  زا  هک  یسک  تسار  تسد  تسا  عقاو  هک  یهوک  رب  مرح ، نیمز  ياههناشن  تارمن ، - 1
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ار یتخس  ره  هک  تسا  هجحلا  يذ  مهد  بش  رد  يرازگـساپس  زامن  نآ  هک  يدرک  دصق  ایآ  یتشاذگ  زامن  تعکر  ود  هک  یماگنه  دومرف :

؟ دیامنیم مهارف  ار  یناسآ  ره  دنکیم و  دوبان 
. هن تفگ :

تسار هب  قح  نید  زا  هک  يدرک  دصق  ایآ  يدشن  فرحنم  پچ  تسار و  هب  یتشذگ و  لصاف ) دح   ) هناشن ود  نایم  زا  هک  یماگنه  دومرف :
؟ ینکن لودع  تیاضعا  حراوج و  رگید  نابز و  بلق و  هب  پچ ، و 

. هن تفگ :
ره رود و  دوخ  زا  ار  یتلاهج  ینامرفان و  ره  هک  يدرک  دصق  ایآ  یتشادرب  اجنآ  زا  ار  اههزیرگنـس  یتفر و  هفلدزم  هب  هک  یماگنه  دومرف :

؟ يراد راوتسا  دوخ  رب  ار  يریخ  لمع  شناد و 
. هن تفگ :

هار مارحلارعشم  هب  و  ياهتشادنرب ، ار  اههزیرگنـس  و  ياهتفرن ، هفلدزم  هب  ياهدناوخن و  زامن  تعکر  ود  ياهدرکن و  رذگ  نیمَلَع  هب  دومرف :
. ياهتفاین

زاـمن فیخ  دجـسم  رد  يدرک و  حـبذار  دوخ  یناـبرق  يدیـشارت و  ار  ترـس  يدـنکفا و  هزیر  گنـس  يدیـسر و  ینم  هب  اـیآ  وا : هب  دومرف 
؟ يدروآ اجب  تسا  عادو ) فاوط   ) هک ار  دوخ  فاوط  نیرخآ  یتشگزاب و  هکم  هب  ایآ  يدرازگ و 

. يرآ تفگ :
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اناـمه ياهدیـسر و  تاهتـساوخ  دوـصقم و  هب  هک  يدرک  دـصق  اـیآ  يدـنکفا  ار  اـههزیر  گنـس  يدیـسر و  ینم  هـب  هـک  یماـگنه  دوـمرف :

؟ تسا هدروآرب  وت  يارب  يراد  هک  ار  یتجاح  زاین و  ره  وت  راگدرورپ 
. هن تفگ :

جح ندـناسر  ناـیاپ  هب  اـب  ياهدـنکفا و  گنـس  ار  سیلبا  تنمـشد  هک  يدرک  دـصق  اـیآ  يدـنکفا  ار  اههزیرگنـس  هـک  یماـگنه  دوـمرف :
؟ ياهدرک ینامرفان  ار  وا  تیاهبنارگ 

. هن تفگ :
زا ياهدش و  هزیکاپ  كاپ و  یمدآ  نادنزرف  تبقاع  يدـب  اهیگدولآ و  زا  انامه  هک  يدرک  دـصق  يدیـشارت  ار  ترـس  هک  یماگنه  دومرف :

؟ دوب هدیئاز  ار  وت  تردام  هکنانچ  ياهتفر  نوریب  ناهانگ 
. هن تفگ :

هب زج  هتشادن و  یسرت  دوخ  هانگ  لیلج و  زیزع و  دنوادخ  زا  زج  هک  يدرک  دصق  ایآ  يدرازگ  زامن  فیخ  دجـسم  رد  هک  یماگنه  دومرف :
؟ یشابن راودیما  یلاعت  دنوادخ  ینابرهم  تمحر و 

. هن تفگ :
ایآ یـشاب و  هدیرب  ار  عمط  يولگ  يراگزیهرپ  تقیقح  زا  یتسج  کسمت  هچنآ  هب  هک  يدرک  دصق  ایآ  يدرک  ینابرق  هک  یماگنه  دومرف :

ّتنس نیا  هچ  یـشاب ؟ هدرک  يوریپ  شبلق  هناحیر  رگج و  هویم  دنزرف و  حبذ  هب  میمـصت  رد  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  تنـس  هک  يدرک  دصق 
؟ دشاب هتساوخ  ار  لاعتم  دنوادخ  هب  برقت  وا  زا  دعب  هک  یسک  يارب  تسوا 
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. هن تفگ :

هتـشگ و هناور  یلاعت  دـنوادخ  تمحر  اب  انامه  هک  يدرک  دـصق  ایآ  يداد  ماجنا  ار  عادو  فاوط  یتشگزاب و  هکم  هب  هک  یماـگنه  دومرف :
هتـسج یکیدزن  شترـضح  يوس  هب  هداد و  ماـجنا  ار  وا  تاـبجاو  هدز و  گـنچ  وا  یتسود  هب  هدـیدرگ و  زاـب  وا  تعاـط  هب  یئاـمن و  چوک 

؟ یشاب
. هن تفگ :

ار تلامعا  ياهدیشارتن و  ار  ترس  ياهدنکفین و  ار  هزیر  گنس  ياهدیـسرن و  ینم  هب  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیدباعلانیز  ماما  ترـضح 
برقت ياهدـشن و  کیدزن  لاعتم  دـنوادخ  هب  ياهدرواین و  ياجب  ار  هضافا  فاوط  ياهدرازگن و  زاـمن  فیخ  دجـسم  رد  ياهدادـن و  ماـجنا 

. ياهدرواین اج  هب  جح  انامه  هک  درگ  زاب  جح  يارب  هرابود  سپ  ياهدرکن ، ادیپ 
لاس هکنآ  ات  دش  نتفرگ  دای  لوغـشم  هتـسویپ  دومن و  هیرگ  هب  عورـش  دوب  هدرک  عیاض  هداد و  تسد  زا  هک  شجح  زا  هچنآ  رب  یلبـش  سپ 

(1). دروآ اجهب  ار  جح  نیقی  تفرعم و  اب  هدنیآ 

ص 186 ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1

جح رارسا  www.Ghaemiyeh.comتایعقاو و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com


185 ص :
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186 ص :

عّتمت ّجح  لامعا 

: تسا شخب  ود  عتمت  جح 
. ریصقت هورم - افص و  یعس  فاوط - زامن  فاوط - مارحا - عّتمت : هرمع  - 1

رد هـبقع  هرمج  یمر  ینم - رد  هـجحيذ  و 12  ياـهبش 11  هتوتیب  مارحلارعـشم - رد  فوقو  تاـفرع - رد  فوقو  مارحا - عتمت : جـح  - 2
یمر ءاـسن - فاوط  زاـمن  ءاـسن - فاوط  هورم - افـص و  یعـس  عّتمت - جـح  فاوط  زاـمن  عّتمت - جـح  فاوـط  ریـصقت - یناـبرق - مهدزور -

. هّجحيذ ياهزور 11 و 12  رد  هناگهس  تارمج 

هدرفم هرمع  لامعا 

. ءاسن فاوط  زامن  ءاسن - فاوط  ریصقت - هورم - افص و  یعس  فاوط - زامن  فاوط - مارحا - هدرفم : هرمع 
لباقم ریوصت 

عّتمت ّجح  www.Ghaemiyeh.comلامعا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 193 

http://www.ghaemiyeh.com


187 ص :

عّتمت ّجح  www.Ghaemiyeh.comلامعا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 194 

http://www.ghaemiyeh.com


188 ص :

مالسا هناگهدراهچ  روشنم 

فیخ دجسم  ینم و  تافرع و  يارحص  مارحلادجسم و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  هک  يرـشب  ناهج  تینما  روشنم  داوم 
: دومن مالعا 

. نارگید لام  ندرب  يزیرنوخ و  تمرح  هدام 1 -
يداسف دنک و  یـشورفمک  درادن  قح  سکچـیه  دربب . يرگتراغ  يدزد و  هب  ار  یـسک  لاوما  ای  دـشکب  ار  یـسک  درادـن  قح  سک  چـیه 

. دنشاب اشوک  نارگید  تناما  ءادا  ظفح و  رد  دیاب  همه  دیامناپرب .
یعامتجا قوقح  يواست  هدام 2 -

زین مجع  درادن و  یتیزم  مجع  رب  برع  دنتسه . اوح  مدآ و  زا  همه  اریز  دنربارب . مالسا  رظن  زا  یعامتجا  قوقح  ظاحل  زا  مدرم  مامت 
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189 ص :
. تلیضف اوقت و  كالم  هب  رگم  تسین  برع  رب  يرترب  ياراد 

. یگداوناخ تاراختفا  ءاغلا  هدام 3 -
نانآ دارفا ، دوخ  کین  ياهراک  هکلب  تسین . راختفا  بجوم  اهنادناخ  اهلیماف و  اب  یگتسب  درادن و  یـشزرا  مالـسا  رظن  زا  بسن  بسح و 

. دزاسیم دنلبرس  ار 
. هتشذگ ياهنوخ  زا  ییوجماقتنا  عنم  هدام 4 -

دوش و هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  دـیاب  تسا و  لیطعت  مالـسا ، مکح  هب  هدـش ، عقاو  مالـسا  روهظ  زا  لبق  هک  ییاـهيزیرنوخ  اـهگنج و 
. دیامن ماقتنا  یهاوخنوخ و  هب  مادقا  تیلهاج ، نامز  ياهنوخ  هرابرد  درادن  قح  یسک 

. يراوخابر عنم  هدام 5 -
. تسا عونمم  تسا ، اههداوناخ  یلام  يداصتقا و  عضو  لزلزت  بجوم  نوچ  لکش ، ره  هب  تروص و  ره  هب  يراوخابر 

. سبشتآ نوناق  هدام 6 -
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190 ص :
نیا رد  ار  سبشتآ  نوناق  دیاب  همه  تسا و  عونمم  مرحم ) هجحلايذ و  هدعقلايذ ، بجر ،  ) مارح هام  راهچ  رد  اهدروخ  دز و  اهگنج و 

. دنزاس یلمع  یعامتجا  حلاصم  اب  مأوت  ار  مئاد  حلص  هشقن  دنناوتب  ناربهر  القع و  ات  دنراذگب  نیمز  ار  هحلسا  هدومن ، تیاعر  اههام 
(1). نانز قوقح  ظفح  هدام 7 -

. دنیامن ششوک  تسا  هدش  حیرشت  ًاقیقد  مالسا  فرط  زا  هک  نانز  قوقح  يادا  ظفح و  رد  دیاب  هعماج  ناد 
. ناگدرب قوقح  ظفح  هدام 8 -

. دنناشوپب نانآ  هب  دنشوپیم  دوخ  هچنآ  زا  دننک . تیاعر  اهنآ  هرابرد  ار  فاصنا  لدع و  تیاهن  دیاب  هدرب  نابحاص  ناگدنراد و 
. ناناملسم يردارب  هدام 9 -

. دنردارب دنشاب  هک  يداژن  ره  زا  رگید  ناملسم  اب  یناملسم  ره 
نوخ دناوتیمن  یناملسم  چیه  دیامن ، زاب  وا  ییوگتبیغ  هب  نابز  ای  دنک  تنایخ  وا  هب  ای  دنزب  لوگ  ار  يرگید  درادن  قح  یناملسم  چیه 

زییاپ 1385. ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 ییاضر ، جح  يدیعس ، اضرمالغ  دیس  داتسا  همدقم  اب  ییاضر  فسوی  - 1
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191 ص :
. دربب وا  تیاضر  نودب  ار  وا  لام  ای  دزیرب  ار  يرگید  ناملسم 

. ناطیش ربارب  رد  یگدامآ  هدام 10 -
نکمم امش  لامعا  اهراک و  رد  یلو  تسا  هدش  دیماان  دیوش  وا  هدنب  هک  نیا  زا  درادن و  امـش  یتسرپتب  هب  يدیما  ناطیـش  مالـسا  روهظ  اب 

. دیوشن لفاغ  وا  زا  دیشاب و  هدامآ  وا  ربارب  رد  دزاس . راداو  ناتیاوران  ياهراک  هب  دنک و  هنخر  تسا 
. زواجت ضرعت و  زا  يریگولج  هدام 11 -

زا دنک ، یـساپسان  نارگید  یکین  هب  تبـسن  ای  دنک  يراج  دح  مرجم  ياج  هب  ار  یهانگیب  ای  دشکب  لتاق  ياج  هب  ار  یهانگیب  هک  یـسک 
. دوب دهاوخ  ادخ  نانمشد  نیرتگرزب  فص  رد  هدش و  جراخ  مالسا  زرم 

. مالسا مچرپ  ظفح  هدام 12 -
هانپ رد  ناشناج  لام و  دناهتفرگ ، شیپ  رد  ار  یتسرپادخ  هار  هک  نانآ  منک و  توعد  يربمایپ  ادخ و  یگناگی  هب  ار  مدرم  متشاد  هفیظو  نم 

. تسا ظوفحم  مالسا 
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192 ص :
ناگناگیب زا  تیعبت  مدع  هدام 13 -

. دننم تیب  لها  نآرق و  نم  نانیشناج  دیوشن . نادرگور  مالسا  زا  دینکن و  يوریپ  ناگناگیب  زا  نم  تافو  گرم و  زا  سپ 
. یناگمه تیلوؤسم  هدام 14 -

غـالبا نارگید  هب  دیونـشیم  ارم  ياـههتفگ  هـک  يروطناـمه  دـیراد . كرتـشم  تیلوؤـسم  راـگدرورپ  رما  ربارب  رد  ناناملـسم  امـش  هـیلک 
(1). دینک

اهتشون یپ 

37 میهاربا : (. 1 [ ) 1]
ص 9 ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  (. 1 [ ) 2]

دییامرف هعلاطم  يرتشیب  هجوت  تقد و  اب  ار  تمسق  نآ  تسا  راوازس  (. 1 [ ) 3]
98 نارمع : لآ  (. 1 [ ) 4]

درک عارتخا  ار  نآ  فونیماز  رتکد  لاس 1887  رد  هک  تسا  یللملانیب  نابز  وتنارپسا » (.» 1 [ ) 5]
37 جح : (. 1 [ ) 6]

161 ماعنا : (. 1 [ ) 7]
13 يروش : (. 2 [ ) 8]

تسامش يارب  یبوخ  قشمرس  ادخ  لوسر  لاعفا ) دوجو  رد ( (. 1 [ ) 9]
ص 122 ج 2 ، نازیملا ، ریسفت  (. 2 [ ) 10]

یقرواپ 2 ص 193 ، یمالسا ، میظع  هرگنک  کی ، هرامش  ام ، راتفگ  (. 1 [ ) 11]
دننیبیم دوخ  يرامعتسا  فیعض  دید  مشچ و  اب  ار  ایند  طقف  هک  یجراخ  نارادمتسایس  دید  اهنوتسدالگ و  رظن  زا  حالصا  (. 2 [ ) 12]

« نیدلل ۀیوقت  جحلا  هغالبلا «، جهن  (. 1 [ ) 13]
، ۀقرفلا نم  اناما  انتماماو  ۀـلملل ، ًاماظن  انتعاطو  بولقلل . اقیـسنت  لدـعلاو  نیدـلل  ًادییـشت  جـحلاو  ص 131 «: یـسربط ، جاـجتحا  (. 2 [ ) 14]

« ۀماعلل ۀحلصم  فورعملاب  رمالاو  رجالا  باجیتسا  یلع  ۀنوعم  ربصلاو  دیامرفیم : هک  هبطخ  رخآ  یلا  مالسالل . ًازع  داهجلاو 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجسم  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هبطخ  (. 1 [ ) 15]

ص 271) ج 4 ، یفاک ، ۀبعکلا (» تماق  ام  ًامئاق  نیدلا  لازی  ال  دیامرفیم «: مالسلا  هیلع  قداصماما  (. 2 [ ) 16]
لعج يذلا  هتیبو  هتمکحو  هرون  وهو  هباتک  ءیـش  نهلثم  سیل  ًاثالث  تامرحهَّلل  نا  دـیامرف «: مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  (. 3 [ ) 17]

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مکیبن  ةرتعو  هریغ  یلا  ًاهجوت  دحا  نم  هَّللا  لبقی  ۀلبق ال  سانلل 
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193 ص :
« امَلَع مالسالل  یلاعتو  هناحبس  هلعج  دیامرفیم «: هغالبلاجهن  لوا  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  (. 1 [ ) 18]

« َْبنَّذلا ِناَضَحْرَیَو  َْرقَْفلا  ِناَیِْفنَی  اَمُهَّنِإَف  ُهُراَِمتْعا  َو  ِْتیَْبلا  ُّجَحَو  هبطخ 109 «: هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 19]
27 نونمؤم : (. 1 [ ) 20]

هیآ 38 صصق ، هیآ 54 و 51 و  فرخز ، و  هیآ 29 ، نمؤم  هیآ 37 و  توبکنع ، هیآ 22 و  ارعش ، ياههروس : رد  توغاط  مئالع  (. 2 [ ) 21]
( هیآ هد  ًاعمج  هیآ 26 (. رفاغ ، هیآ 63 و 71 و  هط ، و 4 و 

عبرم رتمولیک   2 ، 730 تساهنیشنخیش 000 ، نامع و  نمی ، يدوعس ، ناتسبرع  ياهروشک  لماش  هک  هریزج  هبـش  لک  تحاسم  (. 1 [ ) 22]
تسا

يدالیم لاس 2004  يرامشرس  جیاتن  ساسا  رب  (. 1 [ ) 23]
ص 132 هعسوت ، لاح  رد  ياهروشک  تیعمج و  يایفارغج  (. 1 [ ) 24]

يدالیم لاس 2004  يرامشرس  جیاتن  ساسا  رب  (. 2 [ ) 25]
يدالیم لاس 2004  يرامشرس  جیاتن  ساسا  رب  (. 1 [ ) 26]

ص 125 ج 1 ، ریثا ، نبا  لماک ، (. 1 [ ) 27]
تسا یسمش  لاس 1354  دودح  ینعی  باتک - فیلأت  نامز  هب  طوبرم  رامآ  نیا  تسا  یهیدب  (. 2 [ ) 28]

نویلیمدنچ نونکامهو  (. 3 [ ) 29]
ص 372 ج 7 ، متسیب ، نرق  فراعملا  ةرئاد  (. 1 [ ) 30]

ص 234. هسدقملا ، تابتعلا  ۀعوسوم  (. 1 [ ) 31]
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194 ص :
.« دوشیم هتفاب  دیلوت و  هدش  ثادحا  راک  نیا  صوصخم  هک  ياهناخراک  رد  هکم و  دوخ  رد  هدرپ  نونکامه  » 

یبونج نکر  یلامـش 4 - یبرغ  نکر  یماش 3 - یلامـش  نکر  یقارع 2 - دوـسا ) یقرـش ( نکر  - 1 زا : دـنترابع  هبعک  ناـکرا  (. 2 [ ) 32]
تسا ینامی 

98 ، 82 نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  (. 1 [ ) 33]
ص 49 ج 4 ، ماشهنبا ، هریس  (. 1 [ ) 34]

ص 14 هسدقملا ، تابتعلا  ۀعوسوم  (. 1 [ ) 35]
ص 185 ج 2 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  (. 2 [ ) 36]

دش لقن  لاس 15  هرامش 1  مالسا ، بتکم  هلجم  زا  شخب  نیا  (. 1 [ ) 37]
9 نوقفانم : (. 1 [ ) 38]

هحفص 61 يزاسدوخ ، (. 1 [ ) 39]
هغالبلاجهن (. 1 [ ) 40]

 .. هبطخ 239 و هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 41]
َجاَتْحا اَذِإَف  ْمِْهَیلِإ  َجاَتْحا  ِهِهْقِِفب  ِنْغَتْـسَی  َْمل  اَذِإ  ْمُْهنِم  َلُجَّرلا  َّنِإ  ُریَِـشب  اَی  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ُهَّقَفَتَی  ْنَمِیف ال  َْریَخ  ال  دومرف «: قداص  ماما  (. 1 [ ) 42]

ص 40 یفاک ج 1 ، ج 21 ص 477 . ۀعیشلالئاسو ، ُمَْلعَی ». َوُه ال  َو  ْمِِهَتلالَض  ِبَاب  ِیف  ُهُولَخْدَأ  ْمِْهَیلِإ 
ص 30 ج 1 ، یفاک ، (. 1 [ ) 43]
ص 36 ج 1 ، یفاک ، (. 2 [ ) 44]

ص 43. ج 1 ، یفاک ، ًادُعبّالإ .» ریسلا  ۀعرس  هدیزی  قیرطلا ال  ریغ  یلع  رئاسلاک  ةریصب  ریغ  یلع  لماعلا  (.» 3 [ ) 45]
هـضعب نامیإلا  ّنإ  الأ  هل . ۀـفرعم  الف  لمعی  مل  نمو  لعملا  یلع  ۀـفرعملا  هتلد  فرع  نمف  لمعبّالإ ، ۀـفرعم  الو  ۀـفرعمبّالإ  اًلمع  هَّللا  لبقی  ال  » 

ص 44 ج 1 ، یفاک ، ضعب .» نم 
ج 1 ص 40 یفاک ، (. 1 [ ) 46]

52 رمز : (. 2 [ ) 47]
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195 ص :
تمکح 417 هغالبلاجهن ، (. 1 [ ) 48]

(1 [ ) 49]
ردام نماد  رد  نامه   z\ دزیتسرد شنیک  هب  ردام  نوچ  هک   z\ زومایب كدوک  نآ  زا  يراد  افو   z\ زوسلد رای  نآ  اب  تفگ  بحاصم  . s\iُ\

z\E\E\ دزیرگ
4 ملقلا : (. 1 [ ) 50]

ص 372 ج 67 ، راونالا ، راحب  (. 1 [ ) 51]
: زا دنترابع  هناگجنپ  تیقاوم  (. 1 [ ) 52]

. هرجش تمظعاب  دجسم  هنیدم : لها  تاقیم  - 1
. هفحج دجسم  ماش : لها  تاقیم  - 2

. لزانملا نرق  فئاط : لها  تاقیم  - 3
. ململی نمی : لها  تاقیم  - 4

قیقعلا يداو  قارع : دجن و  لها  تاقیم  - 5
16 ق : (. 1 [ ) 53]

(38 أبن : افَص (. ُۀَِکئالَْملا  َو  ُحوُّرلا  ُموُقَی  َمْوَی  (. 1 [ ) 54]
28 و 29) رجح : َنوُعَمْجَأ (. ْمُهُّلُک  ُۀَِکئالَْملا  َدَجَسَف  َنیِدِجاس * َُهل  اوُعَقَف  یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو  ُُهْتیَّوَس  اذِإَف  (. 2 [ ) 55]

14 نونمؤم : (. 3 [ ) 56]
ص 215 ج 74 ، راونألاراحب ، (. 4 [ ) 57]

70 ءارسا : (. 5 [ ) 58]
(97 نارمعلآ : ًانِمآ (. َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  َو  َمیِهاْربِإ  ُماقَم  ٌتانَِّیب  ٌتایآ  ِهِیف  (. 6 [ ) 59]

(91 لحن : اهِدیِکَْوت (. َدَْعب  َناْمیَْألا  اوُضُْقنَت  َو ال  ُْمتْدَهاع  اذِإ  ِهَّللا  ِدْهَِعب  اُوفْوَأ  َو  (. 1 [ ) 60]
59 سی : (. 2 [ ) 61]
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196 ص :
156 هرقب : (. 1 [ ) 62]

ص 354 ج 32 ، راونألاراحب ، (. 1 [ ) 63]
ای بجاو و  يرگید ، تباـین  هب  اـی  دوـخ و  تهج  دارفا  جـح  نارق و  جـح  هدرفم و  هرمع  اـی  عـتمت و  هرمع  اـی  جـح  مارحا  تـین  (. 1 [ ) 64]
زا عتمت  هرمع  ینید  ضئارف  ماـجنا  تهج  موشیم  مرحم  عتمت : هرمع  مارحا  تین  نک . تین  يراد  هفیظو  هک  هوـجو  زا  هجو  ره  هب  بحتـسم 

هَّللا یلا  ۀبرق  مالسالا  ۀجَح 
نآ 4- رب  ندش  دـهاش  دـقع و  - 3 رـسمه . هب  یتح  نانز  هب  یناوهـش  هاـگن  ندیـسوب و  ندرک 2 - راکـش  - 1 زا : دـنترابع  هک  (. 1 [ ) 65]

ندرک رخف  شحف و  غورد و  اپ 10 - يور  ندیشوپ  هنیآ 9 - رد  هاگن  ندیشک 8 - همرس  هتخود 7 - سابل  ندیشوپ  ندیئوب 6 - ءانمتسا 5 -
هب نغور  ندیلام  ناـنز 15 - يارب  رویز  رز و  ندرک 14 - تسد  هب  یتنیز  رتـشگنا  تاناویح 13 - ندـناسر  رازآ  ندروـخ 12 - مسق  - 11

ندب زا  نوخ  تکرح 20 - لاح  رد  هیاس  ریز  نانز 19 - نتفرگ  ور  ندناشوپ 18 - ندرب و  بآ  ریز  رـس  ندب 17 - زا  وم  ندنک  ندب 16 -
هحلسا لمح  ندیشک 24 - نادند  نتفرگ 23 - نخان  مرح 22 - زا  هایگ  ندنک  ندومن 21 - جراخ 

يوبن ثیدح  یلجأل .» تقلخو  کلجأل ، ءایشألا  ُتقلخ  (.» 1 [ ) 66]
(2 هرقب : َنیِقَّتُْملا (. َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  (. 1 [ ) 67]

138 لحن - نارمع 148 و 120 و  لآ  ياههروس  هب  دـینک  هعجارم  میرک  نآرق  رد  يوقت ) موهفم ( زا  رتشیب  هچ  ره  كرد  يارب  (. 2 [ ) 68]
 .. رمز 60 و سنوی 63 و  هدئام 26 و  بازحا 69 و  قالط 2 و 3 و  و 

15 يرسا : (. 1 [ ) 69]
دوشیم هتسب  رمک  رب  يرگید  شود و  رب  یکی  هک  هچراپ  هکت  ود  زا  تسا  ترابع  مارحا  سابل  (. 2 [ ) 70]

زییاپ 1385. ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 ییاضر ،)  ) جح يدیعس ، اضرمالغ  دیس  داتسا  همدقم  اب  ییاضر  فسوی  [ 71]
(1 [ ) 72]

z\E\E\ تسایرد ناوخم ، شاهرطق  رگد  وت   z\ مَی رد  دوش  لصتم  نوچ  هرطق  . s\iُ\
(2 [ ) 73]
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197 ص :
ایرد وچ  یلو  دـیابن  چـیه  هرطق  \z ز  تساـیرد مه ، هب  لـصتم  دـش  وچ  هرطق  هک  ارچ   z\ تساوق عـمج  عاـمتجا ، نمجنا و  ضرغ ز  . s\iُ\

هچ ره  تساوـخ  ناوـت  عــمج  یلو ز   z\ گرزب ياـهراک  تـسا  لاـحم  درفدرف ، \z ز  تساوـخ گـنهن  يو  زا  ددرگ و  طــیحم   z\ تشگ
z\E\E\ تساوخ

120 لحن : (. 1 [ ) 74]
ج 73 ص 348) راونالاراحب ، ٍباُرت (.) ْنِم  ُمَدآَو  مَدِآل  ْمُکُّلُک  ٌدِحاو  ْمُکَءابآ  َّناَو  ٌدِحاو ، ْمُکَّبَر  َّنا  ُساَّنلا ، اَهُّیأ  ای  اوح (، مدآ و  (. 1 [ ) 75]

14 نونمؤم : (. 2 [ ) 76]
ورهار ثیح  زا  تسا  عنتمم  و  هار ، ثیح  زا  تسا  لهس  عنتمم ، تسا و  لهس  مالسا  نید  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  (. 1 [ ) 77]

دنک هدهاجم  سفن  ياوه  اب  هک  تسا  یسک  دهاجم  ُهَسْفَن ؛ َدَهاج  ْنَم  ُدِهاجُْملا  (. 2 [ ) 78]
60 رفاغ : (. 1 [ ) 79]

نامه (. 2 [ ) 80]
خیرات گرزب  ياهاوتف  نیرتمهم  زا  یکی  دیدرت  نودب  رصم  رهزالا  هاگـشناد  سیئر  هیقف و  مظعا و  یتفم  توتلـش  خیـش  ياوتف  (. 1 [ ) 81]

ام دننک . يوریپ  یـصاخ  بهذـم  زا  هک  هدومنن  بجاو  دوخ  ناوریپ  زا  کیچـیه  رب  مالـسا  هک  تشون  شیوخ  ياوتف  رد  يو  تسا . مالـسا 
نیودت یصوصخم  بتک  رد  ار  نآ  ماکحا  هدش و  لقن  حیحـص  كرادم  قبط  هک  یبهذم  ره  زا  ادتبا  رد  دراد  قح  یناملـسم  ره  مییوگیم 

. دنک يوریپ  دناهدرک 
دیلقت نآ  زا  ناوتیم  ًاعرـش  تنـس  لها  بهاذم  ریاس  دـننام  هک  تسا  یبهاذـم  هلمج  زا  هیماما  هعیـش  بهذـم  هب  روهـشم  يرفعج ، بهذـم 

هرامش 3) لاس 11 ، مالسالا ، ۀلاسر  هلجم « هب  دینک  عوجر  درک (.
« راثیا هملک « یعقاو  موهفم  هب  دوشیم و  ناناملـسم  هبئاشیب  تبحم  يزوسلد و  نواعت ، يراکمه ، هجوتم  جـح  رفـس  رد  ناسنا  (. 1 [ ) 82]

جیاتن هچ  دتفا  راک  هب  ییادخ  حیحـص و  ریـسم  رد  عامتجا  رد  يراکمه  نواعت و  راثیا ، حور  نیا  رگا  هک  دـشیدنایم  دوخ  اب  دربیم و  یپ 
دشاب نینچ  هشیمه  دیاب  و  ددرگیم ؟ بجوم  ار  یتفگش 

هیآ 69 ایبنا ، هروس  َمیِهاْربِإ ، یلَع  ًامالَس  َو  ًادَْرب  ِینوُک  ُران  ای  درک : ناتسلگ  وا  رب  گرزب  يادخ  ار  يدورمن  ران  (. 1 [ ) 83]
« حوّرلاو ۀکئالملا  ّبر  سوّدق  حّوبس  يادص « ندینش  لباقم  رد  مشح  ییاراد و  مامت  ندیشخب  (. 1 [ ) 84]

ص 115 ج 1 ، یفاک ، (. 1 [ ) 85]
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198 ص :
« هبر فرع  دقف  هسفن  فرع  نم  (.» 1 [ ) 86]

ص 115 ج 1 ، یفاک ، لوصا  (. 2 [ ) 87]
ص 116 ج 1 ، یفاک ، لوصا  (. 3 [ ) 88]

(1 [ ) 89]
z\E\E\ لگ يوربآ  مه  دش و  نم  لاح  حرش  مه   z\ لگ يور  تخیر  نوچ  وت  يور  دای  هب  مکشا  . s\iُ\

« ْلیّجِس ْنِم  ةَراجِِحب  ْمِهیِمَْرت  4 «؛ لیف : (. 1 [ ) 90]
5 لیف : (. 2 [ ) 91]

(77 ءاسن : ًاعیِمَجاوُرِْفنا (.» َِوأ  ٍتاُبث  اوُرِْفناَف  ْمُکَرْذِح  اوُذُخ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  (.» 1 [ ) 92]
یلا 37 تایآ 33  سبع  هروس  (. 1 [ ) 93]

تسا رتالاب  اهنآ  همه  زا  نمؤم  ناردارب  تاجاح  ندروآرب  هتبلا  (. 1 [ ) 94]
دراد قرف  زور  کی  يدوعس ) روشک  زاجح ( قفا  اب  ناریا  قفا  ًالومعم  لاله ، تیؤر  اب  هطبار  رد  (. 1 [ ) 95]

هعیرشلا حابصم  و  ص 187 ؛ ج 2 ، كردتسم ، زا  لقن  (. 1 [ ) 96]
دوب هدروآ  اج  هب  جح  لاس  نامه  رد  زین  یلبش  (. 1 [ ) 97]

تافرع هب  تسا  نیمزأم  شمان  هک  ياهگنت  زا  هک  یـسک  تسار  تسد  تسا  عقاو  هک  یهوک  رب  مرح ، نیمز  ياههناشن  تارمن ، (. 1 [ ) 98]
دوریم

ص 186 ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 1 [ ) 99]
زییاپ 1385. ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 ییاضر ،)  ) جح يدیعس ، اضرمالغ  دیس  داتسا  همدقم  اب  ییاضر  فسوی  [ 100]
زییاپ 1385. ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 ییاضر ،)  ) جح يدیعس ، اضرمالغ  دیس  داتسا  همدقم  اب  ییاضر  فسوی  [ 101]
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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